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ПРВИ ОДЕЉАК 

НЕГДАШЊЕ РИБОЛОВНО БОГАТСТВО 
САВЕ И ДУНАВА 

еоград, окружен двема великим рекама, пространим водо

плавним теренима и непрегледним ритовима изванредно по

десним за расплођавање и исхрану риба, био је одвајкада цен

тар великих риболова и развијене трговине свежом и уса
љеном рибом. У путописима разних странаца, који су такве риболове 
гледали својим очима, или застајали пред продавницама рибе гледајуhи 
оне невероватне масе рибе изложене продаји, или учествујуhи на обе
дима и гозбама при којима су изношена на сто речна чудовишта која 
они никад и нигде нису видели, износи се слика необично развијеног ри
барства чији је центар у то време био град Београд. Ретко који од пут
ника странаца, или од домородаца тога времена, КОЈИ су описивали сво

је доживљаје илй успомене, да не помене дунавску, савску или ритску 
рибу, која се уловљена довозила у Београд ради продаје. 

Још стари грчки историчар Херодот, који је путовао Дунавом и 
Савом, забележио је да се Ангрос (Дрина) улива у Врангос (Саву), а ова 
опет код Тривалске равнице у Дунав. О обема обалама Дунава говори 
као о земљама у којима је врло богат лов и диви се изобиљу дунавске и 
савске рибе. 

Око половине XVII века прошло је кроз Београд неколико иста
кнутијих странаца, који су о своме боравку у граду оставили записе; сви 
они истичу велико риболовно богатство београдских вода. Тако је 
француски краљ Луј XIII послао 1621. године свога посланика Еја у 
Цариград неким дипломатским послом. То је посланство прошло кроз 
Београд и Ејов путописац каже о томе ово: 

"Премgа Бео2раg изобилује свакојаким живоiliним намирницама, 
он је необично обилаШ слаШковоgним рибама, ви~ие но икоји gру2и ев
ройски 2pag. Не само ga рибе iliy има у врло великој множини, не2о је 
има и врло круйне, а уз ilio Шако јевiliине, ga човек ilio йpocilio не може 
ga верује. Дубровачки Шр2овци, који су се заgесили у Бео2раgу, йриказа-



12 БЕОГРАД НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГА РИБАРСТВА 

ли су госйоgину Е ју шарана који је, .мерен из.меЬу очију и рейа, имао Шри 
сШойе gужине, а auajao је само йеШнаеаu coлgu. Има и врло круйних, а 
јевШиних шШука, као и огромних со.мова, gугих йо geceLu сШойа. Све ри
бе, које се овgе у невероваШно.м изобиљу лове, изврсне су и врло gебеле, 
јер је у реци наg йеско.м наШаложено gве сШойе .муља." 

Два велика гурмана странца, који су око половине XVII века про
шли кроз Београд и оставили о томе своје записе, такође се слажу у 
томе да је у Београду у то време било невероватно изобиље рибе. Један 
од њих је Француз, Жан Батист Таверние, барон од Обоне, а други је 
познати турски путник Мехмед Зили Евли Челеби. 

Жан Батист Таверние пропутовао је сву Европу, Турску, Индију и 
Персију. Кад је са својим друштвом стигао у Београд око 1631. године, 
прва му је брига била да се побрине за своју удобности постара за своје 
"благоутробије". Описујуhи свој боравак у Београду, он не говори ни
шта о вароши, веh само о за њега нечувеној јевтиноhи на коју је наишао 
и о укусним рибљим јелима којима се наслађивао. Због неке уцене од 
стране Санџакбега и погађаља са овим, морао је остати у Београду пет
наест дана, и о томе он каж:е ово: 

"За Ших йeLuнaeau gана закашњења имали смо бар Шу уШеху ga 
смо се gобро часШили. Хлеб, .месо, вино, све је оgлично и јевLuино у Шо
.ме .месШу. А йоиtШо је Београg саграЬен на јеgно.ме брегу исйоg кога се 
састају gве велике реке, Сава и Дунав, у њи.ма се лови Шако велика ко
личина рибе, круйних zиШука и шарана, ga смо og њих јели само џигери
цу, икру и .млечац, а рибу смо gавали сироШињи." 

Источњачки мераклија за рибља јела, Мехмед Зили Евли Челеби, 
савременик Таверниеа, хвалеhи јела којима се наслађивао у Београду, 
нарочито је одушевљен ђувечом од шарана и капамом од јесетре, 
истичуhи квалитет и изобиље рибе коју је ту видео. 

То исто потврђује и енглески путописац Браун, који вели да није 
могао веровати својим очима гледајуhи камаре наслагане рибе на 
обали Дунава. Уз то он даје и мноштво података о савским и дунавским 
рибама и о српским називима тих риба. 

Пролазеhи кроз Београд 1632. године, барски надбискуп Петар 
Масареки описује град и свој боравак у њему, па наводи да Савом и 
Дунавом долази у Београд много рибе и нарочито наглашава да је "на 
гласу риба која се лови у Дунаву: у пролеhе и у лето јесетра, а у јесен 
моруна, која може да мери 150 фунти и која је добра и свежа и сољена, 
а из ње се вади и изврсан ајвар". 

Године 1776-1777. путовао је нашим крајевима немачки племиh 
Фридрих Вилхелм фон Таубе, царско-краљевски саветник, па, поред 

осталога, описао је у своме опширном извештају и велико рибље богат
ство Саве, Дунава и љихових ритова. Од интереса је, да би се добила 
слика тога рибљег богатства, навести од речи до речи оно што је он о 
томе написао' у извештају који је о томе путоваљу поднео своме 
владаоцу и који је 1777. године у Лајпцигу одштампан у засебну кљигу: 
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"И у Гйрима велики.м рекш,ш које iршшче gр.жаву, и у осiПали.м .IYiд-
1-ЫlM река.tvщ речица.ма u йоГйоци.лщ необич!lо је рибље боzаГйсi:Uво. 
Краљ свих риба је моруна (у Русији звшш белуiо), која gолази из Цp1-mi 
мора; а све реке шйlо уiТшчу у Гйо море имају Гйе рибе. ПосШоје несуzла

аще о Гйо.лtе какав је узрок шСйо о1ш найуииТiа своју йоСLТlојбину 11 iypa 
уз Дунав, обављајући йуlТi og йреко 500 немачких шиьа, йа каgщйlо gо
лази и go самог Пресбурiа. Зайажено је ga у Дунав не gолазе .мале мору
не, које још нису gорасле за .мресlТiење. Али ја са.лt ctllвap gубље ucйuLilao 
и нтиао ga моруна сГйоiа улази у Дунав u iypa уз воgу ga би се ослобо
gила xuљaga .лщлих црвића 1ю својој йовршшш. Kag се й.рве мору не, које 
у Гйоку ioguнe Јtаилазе из .лtара у Дунав, ос.лtоСйре йомоћу увеличавајуће:Z 

стакла, вugu се ga и.м је zлава Покривена cuћyшнu.tvt црвићима који се 

јеgва моiу зайазюuи iomш О/(О.м и који 1-шсу већи og сшuних L{pвttћa у 
сиру. Да би се ослобоgила LТioia, .моруна zypa уз брзу tlleкyћy воgу йо ја
ким gунавским Atai:Uuцa.tvta gок се tТiux црвића не ослобоgи, или gок ови 
не yzuнy, uauo бива йоg јесен. Taga се она враћа у море и несГйаје Је из 
Дунава. Може лако бшuи ga и сам лаке Гйако uciJlo из сличних узрока 
излази из .tvtapa у реке. 

Моруна йрийаgа фамилији Stoгe; Ше рибе имају йлућа и са обе 
сШране iлаве йо јеgну руйу за вазgух. Највеће, које су ухваћене gуж срем
ских обала, gуzачке су 20 1иуха и Гйешке 15-16 ценГйи. Og .tvtopyнe је све 
за уйтuребу. Њено йечено месо је слично ШелеГйини и врло је йријаiПно 
за јело. Og њене икре йрави се "С(m·ш" који се у Славонији, Србији и 
осШалztм илирским земљама зове "Неtмаг". Зрна се оgвајају og ойне gр
веним ножевима, наслажу се на коса наzнуlТtу gаску и исйеру воgом. 

ЗаШим се gобро усоле и слажу у омању бураg. После неколико месеци 
она gобију оловно-црну боју. Тај се ајвар чeclllo и фалсификује икром og 
gpyzиx круйних риба. Og морунине бешике (мехура) йрави се лейак, на
рочиmо йознаШ йоg именом "HausenЫese". Og кичме и косШију Илирци 
йраве разне сиiПне сШвари. 

Моруна је zлуйа риба, која не йознаје своју снаzу и gaje се лако 
ухваШиmи. Најбоље време за лов је .месец марШ go сейШембра. После 
Шоzа рока моруна йоШйуно ишчезне. Рибари који је лове бацају йрво 
мрежу обичне јачине, као и за обичну рибу. Али чим осеШе ga је моруна 
у мрежи, ойколе ову gpyzoм .мноzо јачом мрежом, начињеном og 
mанких конойаца. Kag је мрежом толико себи йривуку ga моzу go ње 
gohи, ygapajy је снажно йо zлави и цсйоg йераја забаgају јој јаке zвозgене 
куке, og којих је свака везана за крај јакоzа конойца; њу је iJlaga лако 
извући на обалу. ПокаgшШо се и она разјари, йокиgа рибарски алаШ и 
найрави рибарима велику uaueiПy. Али каg је она ма и у йола извучена 
из воgе, рибари је ойаLиу јаким конойцима и сложно йовуку; чим јој 
zлава буgе извучена на обалу, они сГйану йо њој ygapaШu Lllnuки.м gрве
ним маљевима, йа каg је Шако онесвесШе, извлаче је на суво, расйоре је 
и исеку. 
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На Шај се начин у Luu.м воgа.ма xвmuajy безбројне .моруне og 5-10 
ценiйи Шежине. Свежа .моруна се Шу на лицу .месШа йроgаје йо 20 крај
цара ока, или се усоли йа се иtаље у u1-юсШранаuво. Али Шо је солење 

врло йри.миШивно и грубо, Luaкo ga и .месо йоаuаје грубо, жилаво и 
оШужно. Kag би Илирци у Сре.му и Бантuу знали боље раgиiйи и ри
болов и солење, .могли би .моруну u gругу gунавску рибу слаШи у ино
сШрансШво, гgе би заменила бакалара. Само og Холанgије и Енглеске 
.могли би и.маtuи гоgишње йреко 1 ОО 000 форинiйи. Само Шреба и.маiйи 
на у.му ga је со, тШо gолази из МаЬарске, исувише скуйа. 

Осим .моруне, у йо.менуШи.м великим рекама и њихови.м йриШока
.ма лове се и разноврсне gруге рибе. На йри.мер, utШуке og 20-30 фунШи, 
шарани og 10-12 фунШи, фореле og 4-5 фунШи, као и .многе коg нас у 
Немачкој нейознтuе враuе, за које u не знам наща не.мачка имена. Ке
чи2а се .много xвmua у Дунаву; она и.ма кљ ун као у йШице, али се овај не 
оШвара. Поg кљуном је њуи1ка, а gуж целе рибе йpoauupy се боgље у об
лику јаких зуба. 

У Сре.му uuuyкa, 1иаран, кечига и gруга боља риба котШа 5-6 кра
јцара ока; обичнија р аба йо јеgну крај цару ока. Ctuoгa је у Ши.м крајеви
ма риба свакоgневна храна йроаuог нароgа. Пореg рибе, велико је иза
биље још и у ракови.ма и корњача.ма. " 

У то време се крупна моруна сматрала као обична риба по целоме 
Дунаву, па и у водама око Београда. У Зайиси.ма и НаШйиси.ма Љубо
мира Стојановиhа налази се нпр. оваква белешка: "1793 л1по мЋсеца 
марта З-га дне у четвертакь бели уфати земунски рибар именемя Ла
зарь едну моруну от 528 ока кромЋ црева тешку, на земунском грунту" 
(бележник земунског учитеља Теодоровића). 

И то је тако било све до регулације Ђердапа деведесетих година 
прошлога века. ових редова, као дечак, често је на Великој пија

ци или на Зеленом венцу гледао крупне моруне које су рибари ту секли 
и крчмили. На Зеленом венцу, на углу на коме се данас налази кафана 

"Триглав", била је пре светског рата кафана "Код моруне". 

једној белешци, коју је писцу показао г. проф. Владимир Ћоро
виh. крајем осамнаестог века у водама око Београда ловио је рибу у то 
време чувени рибар Петар Ристић. Рођен 1759. године у Битољу, он је 
као дечак дошао у Срем и одао се рибарству; одатле је прешао у Панче
во. где је осам година живео ловеhи на велико рибу и изашао на глас 
као рибар. Аустријанци су сумљали да он има везе са Турцима, вршеhи 

поред рибарског посла још и шпијунажу и достављајући Турцима вести 
са границе. Нарочито им је била сумљива његова рибарница у селу 
Борчи, преко од Београда. Због те сумње био је од аустријских власти 
затворен, али поведена истрага није дала никаквих резултата, па је пу
штен из затвора. Међутим је том приликом, 14. априла 1789. године, до
несена одлука да се ниједном рибару, за време док траје ратно стање, не 
допусти ловити рибу око Беоrрсща и Земуна. 
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У то време рибари око Београда носили су назив "алас", по 
мађарском "halasz", или "балугџија", по турској речи "балук", која зна
чи риба. Па и многе рибе (нпр. смуђ + албалук или акбалук), као и ри
барски алат (нпр. сертме, ђелберија, корана, такум), носили су турске 
називе. И то је трајало све дотле док се Турци нису иселили, па и неко 
време после тога. "Кад сам ја дошао у Београд 1846. године- вели Ди
митрије Маринковиh у својим УсйоЈvtенама u gоживљајима - а и после 
дуго година, сви занати и радње имали су само турска имена. Тако, ри

бари су били "балугџије". 

За време док је Београд био у турским рукама, Турци су били 
највештији и најискуснији рибари на Сави и Дунаву. Они су радили или 
великим кованим удицама (такумима), или великим мрежама од дебе
лог канапа, и ловили поглавито крупну рибу које је у то време око 

Београда било у изобиљу. Пред крај прошлог века било је још у живо
ту старих дунавских аласа, као нпр. стари мештер Ђура Пупа, који су 

радили као рибарски момци код турских рибара и задржали о овима 
свеже успомене. Било је за писца задовољство слушати ноhу, поред ва
тре, њихове доживљаје са негдашњим турским рибарским мајстором 

Ибишем, или са турским "коранџијама", који су ловили великом и ја
ком мрежом "кораном" од дебелог канапа, са широким окцима, којима 
се могла хватати само крупна риба, или са "такумџијама", који су поста
вљали своје "такуме" на местима која су добро познавали, куда пролази 
риба тражеhи пут између подводних стена и брзака, и одакле су 
довлачили у град на продају пуне чамце и баркt: крупних шарана, само
ва, .1есетара, симова и моруна. 

Због јако развијеног рибарства, у Београду је још за турско време 
постојао Рибарски еснаф, који се одржао све до последљих година про
шлог века. За београдске рибаре важила је Еснафска уредба, обнаро
дована 14. августа 1847. године. Рибарски занат могао је обављати само 
онај кога Еснаф прими као рибарског шегрта, калфу или мајстора, по
сле доказане способности да тај занат обавља како треба и пошто испу
ни остале Уредбом предвиђене услове. И док се год нису из основе из
мениле риболовне прилике у Сави и Дунаву, београдски рибарски 
еснаф био је један од оних који су најтачније испуљавали те одредбе и 
нису никад задавали посла државним или општинским властима. 

Као што је поменуто, изобиље рибе у Сави и Дунаву било је толи-
ко да ретко ко и од наших људи, који су писали своЈе успомене, дожи
вљаје или мемоаре, не помиње савску или дунавску рибу. Прота Мате
ја Ненадовиh нпр. помиње је описујуhи у својим Мемоарима свој пут 
низ Дунав, за Русију, почетком септембра 1804. године, у друштву са 
Чардаклијом и Јованом Протиhем. Лаза Поповиh у своме ПуШ.овању 
йо Новој Србији, тридесетих година прошлог века, каже: 

"Канgа нема вииtе ни оноz риболова који је за моz времена био. 
Бар не виgех мноzе оне као нezga йо Дунаву знаке - Ш.икве и роzознице 

- og йушШ.ених у воgу уgщ~а. Јеgан CJvtegepeвaц, неhу ga za именујем, буgе 
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за нешшо кажњен, и он онако вруh (og баШина) oge ga йроба cpehy на 
yguцe, које је йреg 'ipago.м бацио за ваiУiање .моруна. И заисШа, cpeha .му 
је била наклоњена, као и на батине, извуче .моруну која је 120 ока била 
Luешка. 

У ойште је уверење ga је og оно'i времена нестало йо Дунаву 
моруне, ОLТiкако су йочели йловити йароброgи и расйлашили сву йо 

ње.му рибу. Oge сва у .море, йа he йо свој йрилzщи бити ga је и онај цара 
Јозе шаран отиишо. Какав је LТiaj l!ар-Јозин ишран? У оно време каg је 
цар Јосиф, за ayaupujcкo-Luypcкe војне у 'ioguнu 1788. био у gаљни.м кра
јевима - Банату - gонесу .му наши рибари на йоклон jegнo'i goнge неви

l)ено'i и нечувено'i велико'i шарана. За шаране се gpжu ga најgуже живе 
og свију риба. Цар Јоза (он је у нашем нароgу йоg ти.м именом йознат), 
онако као што 'ia је Бо'i gao ga свако ње'iово gело у сйо.мену остане, 
нa'ipagu рибаре gобро, али и.м и вpmuu шарана са зайовешhу ga 'ia ойеШ 
у Дунав йусте. Но и zuo није gосШа. Он gcl сковтuи и .метнуШи на 
Lиарана злаШну бур.му ztлu йрсГйен, и нд њој ону 'ioguнy каg је ишран 
ухваhен и йуииuен. И zТto је још .мало за gyx цара Јозе. Он у Те.мишвару 
оснује и фонg том шарану. По сiПаzТiуГйи.ма (йо'iа фонgа, сваки онај који 
у найреgак ухвшТtи lТio'i названо'i царево'i ш а рана, gужан је био йријави
Ши za најближој власти 11 оg.мах 'ia у слобоgу йусШиzuи, али не без 
икакве йлаhе и враhе. Из шаранско'i фонgа Шолико би .му се и gуйло 

uaТto иначе вpegu шаран. Og zuo'ia времена, йа go 'ioguнe 1840, 
каg сш1 о ucLТiopuju Шо'iа ишрана у Бечу чuiiiao, gва йyzua је или Шри 

се gобро ойо.мшье.м) Шај шаран хваШан и йуzщТtан био. Да ли 

og й1о2 времена био хвайlан не зна.м. После .ме је забунила йолиШи
ниса.м Шражио вшие ga чшТtа.м о исШорији шарана, него zиШа page 
и какви су." 

У својим М е.моари.ма српски државник Стевча Михајловић, опи
своју ђумругџијску службу, вели: 

"На Ьу.мруку онgа by.~vtpyкџuja није имао ойреgељену йлаШу. Ње.му 
йлаШа била: колико og йари свшыz на ону сШрану у Ћесарију йревезе, 

на сваки йар йо йеШ Пара йорескzt себи узме, а og 'ioвegu йо 10. А og 
риболоваца, Турака и Срба, узи.мао сам йеШу оку рибе Ьу.мрука. Og ове 
рибе за йтuребу .моје куhе без рачуна сам узи.мао, iuaкo ga сам се og 
рибе обgуо ga неколико zoguнa После нисам никаg више за рибу .марzю, 
и go gанас." 

О негдашњем рибљем богатству у нашим водама сведочи и опис 

путовања по Србији Ото Дубислава плем. Пирха 1829. године. У писму 
своме пријатељу Ђорђу Поповићу Даничару, Ђура Јакшић пише како 
има школског слугу који механџију, попа и њега рибом храни. 

У Српској краљевској академији чува се рукопис Јоакима Вујића 
под насловом Књи'iа сисzТiе.лш, а на последљој страни рукописа налазе 
се Вујићевом руком исписани стихови: 
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"Пливај, йливај iiiaмo gоле у глубину морску, 
Иgu Шамо међу gруге рибице на војску, 
Тамо можеиt yxвшТiuiiiu какву гоg рибицу, 
Макар белу и сиарену малу кесеџицу. 

ХваШај Шамо и ипТiучицу лейу, gеверику, 
Гргеч рибу и utаранца, .малу сабљарику, 
Кечигицу, егуљицу, великога со.ма, 
И карасе сас лињаком, све Шо вуци gома. 
Jmuiiie к Шоме еаТiр~щу замашнога Шока, 
Морунш(у cegaмgeceiii и mТi сеgам ока, 
Црвенйерку, белог смуђа, харингу oкpeiliнy, 
Сарgелицу, церну мрену и финрибу с.меШну, 
Само немој нама љуgма gocagy чиниlТiи, 
НшТiи морейлаваГйељем на йечали биiliu, 
Ербо они Шеби глеgе мрежу ga набт(е, 
Да Ше живу на брег морски из воgе избаце." 

17 

Од интереса је поменути и то да је наш велики просветни 
добротвор, Илија Милосављевић Коларац, у својој младости прешао 
1813. године са избеглицама Дунав и одао се трговини дунавском ри
бом, од чега се издржавао све до повратка у Београд, где се одао болта
ЏИЈском занату. 

* 

Међутим, пред крај прошлога века београдска рибарство, као и 
рибарство по целој Сави и Дунаву, почело се погоршавати. Најпре је 
регулација Ђердапа, деведесетих година, нанела осетан удар целокуп
ном савском и дунавском риболову, јер је од тада почела све ређе допи
рати у наше воде "влашка риба" из Дољег Дунава. Моруна, јесетра, сим 
и крупна кечига, којима су регулацијом на свагда запречени стари, 
вајкадашњи дунавски пролази за горље воде, а у исто време јако поја
чани румунски риболови на Дољем Дунаву, учинили су да таква риба 

тешко и ретко допире до наших вода и да је постала велика реткост. 
Али још је деценијама после регулације ипак остало неизмењено 

савско и дунавско рибарство у погледу остале рибе. Све до светског 
рата читав један радан свет живео је на београдској дунавској јалији, 
задовољан и весео, у кућицама и кафаницама у непосредној близини 
обале; живео је од издашног риболова и могућности да одмах уновчи 
производ свога труда. 

Тадашљи београдски рибарски мајстори са "великим алатом", тј. 
са великим речним аловом и лапташем (Јаков, Лука Лупур, Живко 
Брка, Спаса Прпа, Никола Фирга, Филип Филигана, Младен Баџа, Са

вица Циганче, Јоца Берлетић, Милан Глувак и др.) одржавали су дие-
------------ - ---- - - - ----- -- --- -------- ---- - ---~- ------ ____ r-: -- ------- - -~- ----- -- _.; ___ --
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је риболов таквим алатом био искључиво занимаље. Под командом 
"мештера" (рибарског момка коме мајстор повери свој алат и кога при 
риболову сви морају безусловно слушати), компанија се са своја два 
велика чамца и с лапташем извлачила уза Саву до Царске или Мишар
ске аде, или до Јасенске, или до Прогарске аде, до Бољевачке брежине, 
до ушhа Колубаре, до "Слама-сена" итд. Одатле је почела разбацивати 
пређу и Ловити низ воду, па је тако ловеhи стизала у Београд са пуном 
барком свакојаке рибе, често и са самом од 50 до 100 кила, привезаним 
уз чамац. Или би се компанија са дунавске јалије извезла на средину 
Дунава, па одатле почела ловити поред Карабурме, Вишњице, панчева
чких ада, Тоспаше, Винче и Ритопека, кадшто и до Гроцке и Смедере
ва, па се одатле, вукуhи чамце уз воду поред обале, враhала у Београд 
са изловљеном рибом. 

Та је риба, обично сутрадан у зору, продавана лицитацијом ри
барским трговцима (Ћока Булдок, Лаза Панчевац, Коста Буцов, Јоца 
Наказа, Коста Пропела, Коста Паламамут, Вељко Зембилаш, Ћор
Пера и др.). Издалека се, каткад још по мраку, могла чути вика лици
таната и рибарских момака који су извлачили на суво, или у чамац, 

барке пуне рибе и приказивали своју рибу. 

Кад би се граја утишала, трговци би изручивали купљену рибу у 
своје "тикваре", велике барке које могу да чувају по неколико хиљада 
килограма рибе, а потребну количину рибе за продају тога дана износи
ли колима на пијац. Рибари-ловци разилазили би се по ондашњим ри

барским кафанама и кафаницама ("Борча", "Златан шаран", "Спуж", 
"Седам чунова", "Јасеница", ,Два папагаја" и др.). Ту би пречишhавали 
своје рачуне, препричавајуhи доживљаје из својих лавова, шалеhи се и 
задиркујуhи се међу собом. Сваки је од њих имао надимак по коме су га 
једино и знали (Гаја Гашпар, Шандор Кења, Иван Шокац, Милан Шепа, 
Јоца Рапа, Тоша Кекало, Тане Арангуз, Ћока Алафус, Ћока Кум
бараш, Аца Копилан, Аца Цекетан, Драги Баштован, Јован Зора, Ми
лан Влах, Јордан Чокалија, Светозар Муја, Милан Жуhа, Добривоје 
Клемпа и др.), а многи се надимак није смео казати у учтивом друштву. 
Уз ракију или вино, мештери (Гишпар, Шепа, Рапа, Зора, Кења, Сре
мац, Шокац), после обрачуна са својим мајстором, раздељивали би мо
мцима њихове "талове" и "мештерпез" (бакшиш онима што помажу кр
пити мрежу), па затим, пијуhи и мезетишуhи, спремали план за идуhе 
путовање, према обавештењима која су имали о стању и кретању воде 

и о изгледима на успех лова. 

Аловски и лапташки рибарски момци (Светозар Кркља, Светозар 
Кркљица, Ђура Медура, Паја Каламуња, Ћока Алафус, Ћока Кум
бараш. Драгиh Татаракиh. Добривоје Клемпа, Бранко Барон, Бранко 
Слина. Леон Чива, Новак Штрк, Сима Баба и др.) измешани са "влака
рошима" (Адам Симиh, Ферко Балгач, чика Влада и Алекса Богдано
виh, чика Вергенес и др.) и "струкарошима" (Душан Рапа, Светозар 
Цвеhе, Жика Мура, Љуба Мандрда, чика Јоја, Ивко Влах, Тоша Кеза, 
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Миле Јапан, Аца Јапан, Никола Гњурац, Мита Фирга, Никола Кривоус
тан и др.) надали би паклену ларму, по којој се рибарска кафана могла 
још издалека распознати. Претресало се о томе на какве све "задеве" 
наилази лапташ на дну Саве, тамо негде на Топу, на Орлачи, на Кр

стовима, на Малој Дубокој, поред Прогарске брежине, наспрам "Сла
ма-сена", на Петрацу итд.; о положају подводне кладе више Божиhа 
врбака, испод Купиновачких воденица, више Бачванке, више хапа 
Маџар-аде итд.; о ленгеру који је лапташ Луке Лупура извукао ту одмах 
наспрам куле Небојше, о подвалама сремским или мађарским финан
сима, о борби са сомом од 110 кила, кога је Јаковљев лапташ "салетио" 
на Вишњичком прагу, или у рупи наспрам Бреске, или који им је 
провалио мрежу на векслу Тоспаше и тако даље. 

Аласи влакароши препричавали би, уз полиhе ракије, и по дваде

сети пут своју борбу са влаком ухваhеним крупним сомом, описивали 
би у детаљима "hутук" на дну Дунава наспрам Беле стене, на који је 
наишао њихов влак и опасао га, а он им скроз распарао пређу; или би 

причали како су своме другару кришом стрпали исецкан стари опанак 

у овчији паприкаш који је овај кувао у гвоздењаку тамо негде код 
Бајбока, што нимало није сметало да паприкаш буде у сласт поједен, и 
томе слично. Влакароши специјалисте (Влада Кркља, Михаило Вер
генес, Алексица, Адам Симиh, Љуба Мандрда и др.) имају муке да се 
споразумеју о ономе што причају и сваки говори тако као да је онај што 

га слуша потпуно глув. Струкароши (чика Јоја и његови синови Јојин
ци, Јован Зврнкапа, Чича Никола Гњурац и синови му Гњурци, Жика 
Мура, Миле и Аца Јапани, Душан Јевремов и др.) не могу да се напри
чају како им је крупна риба исправила или пребила удицу на великом 
струку, или одвукла тикву која означује место на коме је струк забачен, 

или како им се отео крупан шаран у тренутку кад су га мередовом хте

ли увуhи у чамац. 

Све се то обављало у бучном жагору и ларми, на коју су аласи 

навикли, али је због ње други миран свет морао да бежи из кафане, 
мислеhи да he доhи до мотке или ножа. Међутим, ту се, у тој пакленој 
вреви, могло наслушати и аласких шала, доскочица и прича, нпр. како 

шаран куне аласа "нека ти одело има толико закрпа колико Ја имам кр

љушти", или како га куне сом "нека ти куhа оголи као моја леђа", или 
како мрена саветује аласа "пеци ме док ми око не испадне; ако не испа
дне мени, испашhе теби" Uep недопечена мрена је прави отров). Кад му 
је једном приликом, у кафани, показан оригиналан потпис краља Алек
сандра Обреновиhа, који је почињао крупним словима, настављао се 

све ситнијим, а завршавао се најситнијим, алас је узвикнуо "гле како се 
овај потписује, почиње на грундкорн (Gгundgaш, дубоки део разбаченог 
великог алова што иде великом водом), па уситњује и истерује на лон- . 
цујх (Landzug, плитак део алова што иде поред саме обале). У те је 
кафанице долазио на ракију и Стеван Сремац, коме се тај аласки свет 



20 БЕОГРАД НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГА РИБАРСТВА 

необично допадао, па је ту прикупљао материјал за причу коју није сти
гао да изради. 

Сви су аласи, без изузетка, волели да пију. То им је, уосталом, било 
и једино задовољство у њиховом домашају, а многи су од њих и верова
ли да весео алас има срећу. Неки су од ракије помрли, а био је и случај 
да се који од њих удави ишчупавајући мрежу из речних дубина. И како 
се то пило! У једноме углу кафане "Борче" леже на поду две непомичне 
људске прилике, које већ сатима не показују знаке живота. Како ко yl)e 
у кафану и то спази, окреће се налево круг и безобзирце бежи, верујући 
да су то жртве аласких спорова. А ствар је много простија. Кафеџија 
Божа Цветковић имао је да тога јутра купи на Тркалишту које буре 
ракије за аласе. Као "експерте", повео је собом аласе Тришу Игумана и 
Перу Деду, добре познаваоце ракијских тајни. Резултат њихове експер
тизе био је овакав: у подне се враћа газда-Божа са двојим воловским 
колима; прва кола носе два бурета првокласне ваљевске шљивовице, а 
у другоме леже, опружени као две кладе, сами експерти, који су у коли
ма одмах заспали и које су, чим су кола стигла пред кафану, пренели у 
бесвесном стању у буџак у коме ће, не мрднувши, имати да одспавају 
тридесет сати. 

Каткад се у "Борчи" могао видети и овакав призор: алас Марко 
Левента не може да се држи ни на ногама, ни на клупи. Његова жена 
улази у кафану, прилази му, покушава да га дигне са пода и води кући. 
Кад у томе није успела, она га потера пред собом штапом, четвороно
шке, као свињче, боде га остраг да не би заспао и даје му правац шта
пом, ударајући га час с једне, час са друге стране главе, како правац 
буде захтевао! 

Био је то свет за себе. Није се мешао са осталим светом и ретко је 
кад прелазио данашњу Душанову улицу и залазио дубље у варош. Ту 
треба, наравно, изузети момке рибарских трговаца, који су свакод
невно морали иhи на пијац. Писац ових редака је имао муке са својим 
дугогодишњим мештером Гашпаром да га приволи да са њиме иде у 
варош; када би у томе успео, стари алас би се, идуhи улицама, унез
верена освртао око себе, плашеhи се да га свет не гледа као какво чудо. 

Једна од неочекиваних последица светског рата била је та да је 
готово потпуно нестало и таквога аласког света, и некад тако разви

јеног и надалеко чувеног београдског рибарства. Београдске пијаце и 
данас су прилично снабдевене рибом, али то није риба из великих рибо
ловних река Саве и Дунава или њихових ритова. Риба из вештачких 
рибњака у Југославији заменила је оне масе "дивље рибе" која се некад 
праhакала у коритима и на тезгама београдских рибарских трговаца. 

Кад од београдског пристаништа кренете бродом, узалуд hете 
очима тражити по површини воде некадашње многобројне рибарске 
чамце, шикље и чунове. Неhете више са брода видети негдашње сцене 
кад рибарски момци привлаче обали велики алов од коју стотину 
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два чуна, "чланеhи" сваки у своме чуну. терају влак. кад кецароши ке
цом или кусаком дрљају речно дно. или кад струкароши ваде у чамац 
велики рибарски струк накиhен сваковрсном рибом. Данас се може 
видети само по који редак и усамљен кецарош или струкарош, који he 
се задовољити зарадом од неколико динара. или који бубњарош који 

поред обале разапиње своје бубњеве. 

Шта је свему томе узрок? Шта је учинило да све то оде у неповрат 
и да се овако нагло, за неколико година после светског рата, све то из 

основа измени? Узроци су разноврсни, а главни су они који he овде 
бити изложени. 

Пре свега, великих ритова у околини Београда нестало је осигу
раљем непрегледних водоплавних терена и њиховим претвараљем у 

земљу за обделавање. А у тим ритовима риба се у масама расплођавала 
и исхраљивала, па тако исхрањена, при повлачељу воде у речно кори

то, и сама се повлачила у реку и у великим размерама повеhавала љено 

риболовно богатство. 

Други један врло важан узрок лежи у измени рибарских прилика 
које су после рата донели велики индустријски вештачки рибњаци у 
нашој земљи. Пре рата су такви рибљаци били код нас потпуно непоз
нати. Међутим, они у Славонији, Босни, Хрватској и Војводини (Конча
ница и Пољана, Нашице, Зденчина, Приједор, Црна Млека, Ечка и др.) 
производили су и у иностранство извозили спеЦИЈалним вагонима око 

два и по милиона килограма рибе, али та риба није допирала до наших 
пијаца. Београдска пијаца била је обилно снабдевена "дивљом рибом" 
која се у масама ловила по Сави, Дунаву и ритовима заосталим после 
великих поплава. Рат је учинио да се то потпуно измени. Рибљаци се сад 
налазе у нашој земљи и љихова риба, која је раније извожена у инос
транство, сад је преплавила наше пијаце, на које се довози у специјал
ним вагонима, баркама и тикварама. Та је риба и јевтинија, и може се 
имати у довољним количинама у време кад је најпотребније; рибљаци 

су, стога, угушили лов "дивље рибе" и љен промет. Осим тога, и нешто 
морске рибе допире до Београда, а од ље пре рата није било ни трага. 

Један узрок смаљиваља риболовног богатства у водама око Бео
града има се тражити и у риболову експлозивима, који је, поред све 
контроле, ипак развијен у Сави и Дунаву, нарочито у зимско доба кад 
се риба "кртожи", тј. скупља у гомиле на местима која познају они што 
обављају такав риболов. Напослетку, специјално у водама у непосред
ној околини Београда, штетну улогу игра и упуштаље у текуhу воду 
шкодљивих материја из фабрика; те материје, иако не убијају рибу, 
растерују је и приморавају да бежи из тих вода. 

Све је то учинило да се рибарство у београдским водама потпуно 
измени у неповољном правцу. Рибарски еснаф, стар преко 70 година, 
укинут је Законом о радљама, пошто није више имао услова за опста
нак. Риболов "великим алатом", са извежбаним и дисциплинованим 
рибарским момцима, угушен је, а они рибари што раде "малим алатом" 
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могу се на прсте избројати. Стари, специјализирани, искусни рибарски 
мајстори, мештери и момци изумрли су; оно мало њих што су још у жи
воту не могу више да живе од риболова, па су се или одали трговини 
рибом, или су нашли какву службу коју више не мисле напустити. Нови, 
послератни рибарски момци, далеко мање извежбани и искусни, иначе 
врло ретки, углавном само помажу рибарским трговцима. И вероватно 
је да he, после још које године, Сава и Дунав пожелети правога, занат
ског рибара, али рибара нигде бити неће ... 

Данас, кад је све што је овде наведено отишла у неповрат, не би 

бар требало да утоне и у ноћ заборава. Још се могу похватати трагови 
онога што је било у "старо добро време", па би требало, док је још вре
мена, прикупити података о нашем београдском рибарству, од кога he 
ускоро нестати сваки траг. Писац је, као дугогодишњи рибар, посветио 
томе послу читаве деценије истраживања, па мисли да he се моћи спа
сти од вечитог заборава оно што би тама кроз кратко време прогутала. 
Јер о предмету није ништа писано са познавањем ствари, а то може 
учинити само неко ко је на тим пословима провео век. 

Писац је намеран да у једноме низу чланака оживи слику негдаш
њег развијеног и напредног београдског рибарства, ма и по цену суво
парности коју he у слику унети излагање техничких појединости, али 
које се морају познавати кад се од слике не тражи занимљивост, већ 
само истинитост и тачност. 



ДРУГИ ОДЕЉАК 

ЛОВИШТА КОЈА СУ СНАБДЕВАЛА 
БЕОГРАД РИБОМ 

'Z првом чланку показано је какво је некад, управо до светског рата, било изобиље рибе у Београду као центру ондашњег ри
барства и трговине рибом. 

Где се та риба ловила и одакле је донешена и концентрисана у 
Београду, као главном центру за ту трговину? 

И на таквом се питању види одмах осетна разлика између 
негдашљег и данашљег стаља, мада та два стања не дели размак време

на дужи од половине просечног људског века. Риба се пре рата доноси

ла не као данас из индустријских вештачких рибљака, веh искључиво са 
богатих ловишта каквих је било не само у великим рекама што обух
ватају Београд веh и у мноштву ритова и бара које пуне и одржавају 
велике пролеhне поплаве на водоплавним теренима Дунава и Саве. 

Ловишта је било од две врсте: она у текуhој води, и она у барама и 
ритовима са љоме у вези. Ловишта у текуhој води налазила су се како 
на нашој, тако и на аустријској и мађарској страни, дуж десне и леве 
обале Дунава и Саве. Београдски аласи радили су не само на нашим 
ловиштима, тј. онима што припадају десној обали, веh и на онима што 
су уз леву обалу. Они су зато плаhали право риболова аустријским или 
мађарским закупцима (арендаторима) тих ловишта, а то им је право 
било зајемчено рибарским картама које су им издаване од стране арен
датора. Ловишта у барама и ритовима, која су се, са малим изузетком, 
налазила на аустријској или мађарској страни, била су ван домашаја 
наших аласа; на љима су радили искључиво рибари са оне стране Саве 

и Дунава, али су уловљену рибу од њих прекупљивали београдски ри

барски трговци и преносили је великим баркама "хиљадаркама" на бео
градско рибље тржиште, што је чинила да је Београд био центар и за 
трговину том рибом. 

Ловишта у текуhој води, било да су се налазила на нашој, било на 
аустријској или мађарској страни, била су подељена на "воде" или 
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"хатаре" (Abteilung) и сваки је хатар издаван од стране државе посебице 
под закуп (аренду) за одређени број година. Закупци (арендатори), 
увек рибари или трговци рибом, наплаhивали су од аласа таксе које су 
сами одређивали, за рибарске карте које су овима давале право риболо
ва у води њиховог закупљеног хатара. Такса се наплаhивала, са малим 
изузетком, у готовом новцу, а каткад и у натури, нпр. тако да је сваки 

пети килограм рибе припадао арендатору. Риба која је на тај начин сти
зала у Београд, доношена је: 

- са ловишта савских, почевши од Моровиhа до Београда; 

- са ловишта дунавских, почевши од Апатина па до Београда, и од 

Београда до Ритопека. 

Ловишта у барама и ритовима издавана су цела, без деобе на хата
ре, и њих је искоришhавао искључиво сам арендатор својим алатом и са 
својим рибарским момцима. На лицу места продавала се уловљена 
риба, за коју су долазили београдски рибарски трговци својим чамцима, 
баркама и са рибарским момцима, ту рибу куповали и превозили је у 

Београд. 

Овде he бити изложен преглед тих ловишта, чије he се релативно 
риболовно богатство моhи видети из величине закупне цене коју су 
плаhали њихови закупци. А при процени тога риболовног богатства 
треба имати на уму и то да је аренда плаhана у време кад је риба била 
30-40 пута јевтинија но данас, и да се на закупљеним ловиштима 
морало уловити толико пута више рибе да би се могла исплатити арен
да, рибарски алат и момци, као и то да се веhина ондашњих арендатора 

богатила од својих рибарских предузеhа. Аренде he бити наведене 
онакве какве су биле пред светски рат, са назначењем арендатора где је 
то било могуhно, да би се, по потреби, то могло и проверавати. 

ЛОВИШТА У ТЕКУЋОЈ ВОДИ 

Ловишта, која су била у трговачким везама са Београдом, почиња
ла су од важног рибарског места Апатина, па су се низала редом низ 

Дунав и означавала као "аловски метови", "лапташке рине", места "за 
струкарину", места "за бубњарење" итд. 

Око Апатина је одувек био развијен ритски риболов, по ритовима, 
барама и мочварима који га окружују, али је био развијен и риболов у 
многобројним и рибом богатим дунавским рукавцима, каналима, про

лазима, фоковима и метовима. Сви су ти риболови припадали бившем 

аустријском надвојводи Фридриху, власнику властелинства Беље. По 
ондашњем аустријском закону о риболову, томе је властелинству при
падао риболов на читавом сплету вода врло богатих у риби, што се 
налазио на томе огромном поседу, а осим тога и риболов на самоме 

отвореном Дунаву од Мохача до ушhа Драве. 
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Надвојвода је био тако уредио тај риболов, да му је овај доносио 
огромне приходе. Рибу су ловиле многобројне, добро организиране 
дружине рибара, којих је у Апатину и околини било преко четири хи
љаде, и од којих су неки ловили само у текуhој води, а други само у 
ритовима и мочварама. Ловили су у стајаhим водама великим аловом и 
бубљевима, а у текуhој води аловом, лапташем, пириhем, влаком, буб
љевима и великим струковима. Неки су од рибара радили на надницу, а 

веhина "на тал"; сву уловљену рибу имали су предавати властелинској 
рибарској централи у Апатину. Да би се риба брже, и у бољем стању 
довозила у централу, ова је имала за тај посао нарочити парни брод, 
који је ишао од једног ловишта до другог, скупљао уловљену рибу и 
одвлачио је у великим баркама у централу. Из централе је свежа риба 
одвлачена бродом у Будимпешту, где је била најјача потрошља "апа
тинске рибе", а један део је продаван рибарским трговцима из других 
места, који су долазили тога ради у Апатин. До Апатина су, нарочито у 
време великог поста, допирали и наши београдски рибарски трговци, 

куповали у централи рибу и баркама је спуштали низ Дунав до Београ
да. Угинула риба је у централи "калана", тј. очишhена, испрана и соље
на, па затим или слагана у магацин, или сушена, па продавана у знатним 

количинама београдским трговцима, а тако исто је у маси извожена и у 
Румунију, где је имала јаку потрошљу. Од дроба и отпадака при чи
шhељу рибе за сољеље прављен је рибљи лепак, а од онога што се није 
могло на то употребити, справљано је вештачко ђубре. 

Централа је примала рибу са водене површине од 200 000 катас
тралних јутара, а примала је годишље по 50-80 вагона рибе, каткад и 
више. Риба, која је на тим ловиштима у масама ловљена, била је: шаран, 
смуђ, сом, штука, бела риба, а у текуhим водама, али у мањој количини, 
још и мрена, маниh и кечига. 

Идуhи својим чамцима и пуним баркама купљене рибе од Апати
на низ Дунав, наши рибарски трговци из Београда наилазили су најпре 
на рибарску постају Хуло, где су обично застајали ради одмора својих 
момака и разговора са рибарима што ту раде, а који су ту имали свој 
стан и магацин за рибарски алат. Одатле су, продуживши пут, свраhали 

на рибарску постају Алмаш, која се налазила на десној обали Дунава, 
на подножју алмашког платоа, на месту где Дунав прави окуку скреhу
hи нагло на исток, остављајуhи западно пространи Кестељевачки рит 
препун рибе. Рибари из Алмаша држали су под закуп и тај огромни рит 
и део Дунава од ушhа Драве до рибарске постаје Стаклар на левој 
обали Дунава. Закуп је трајао по пет година, а плаhано је по 5 000 круна 
годишље за свако ловиште. 

Идуhа рибарска постаја била је Ердут, на левој обали Дунава. Ту 
је десна обала стрма, а вода јака и брза па је подрива и руши, чему 
доприноси и дубина воде која је ту 10-15 метара. Поред леве обале вода 
је плиhа, струје су слабе, па се ту могло ловити великим речним аловом. 
Дуж десне обале ловила се лапташем, пириhем или влаком, а средином 



26 БЕОГРАД НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГА РИБАРСТВА 

Дунава струковима. Ту је нарочито био на гласу лов кечига средље 
величине. 

Риболов око Ердута припадао је делом ерару (држави), а делом 
властелинству Е. пл. Чех (до пола ширине Дунава); властелинство је 
свој део реке издавала под закуп рибарима из Ердута за 5 000 круна 
годишље. Тај је део воде био много сиромашнији рибом но онај на дру
гој половини реке, за који се плаhао годишљи закуп од 20 000 круна. 

Од Ердута до Даља простирали су се, и са једне и друге стране 
Дунава, пространи ритови богати рибом. Риболов на самоме Дунаву 
држали су под закуп рибари из Даља и плаhали за риболовни простор 
од ердутских ловишта до висине рита Савуље 6 000 круна годишње. 

Од Савуље, низ воду, поред Вуковара до Сотина, дунавска лови
шта су била подељена на три хатара: ловишта општине Борово, изда
вана под закуп за 9 000 круна годишље; ловишта града Вуковара, која 
је граду поклонио гроф Елц и која су издавана по закупну цену од 10 000 
круна годишље, и ловиште Сотин, чији је закуп износио 6 000 круна. 
Све је те риболове држала под аренду Вуковарска рибарска обртна за
друга, а укупна аренда износила је 25 000 круна годишље. Та је рибар
ска задруга врло стара; основана је пре три века, а правила јој потичу 
из 1881. године. 

Дунавска ловишта од Сотина па низ Дунав држали су под аренду 
рибари из Махова, Шаренграда, Илока, Баноштора и Черевиhа, сваки 
у своме хатару. Право риболова припадало је делом приватним лицима, 
а делом фрушкогорским манастирима. У слови закупа били су врло 
разнолики, тако да је нпр. ловиште манастира Беочина држао један 
беочински рибар за цену од 600 круна годишње, али с тим да даје мана
стиру годишље по 480 килограма лепе рибе; ако ту количину рибе не 
измири, био је дужан мањак платити у новцу по пијачној цени. 

Ловишта низводно од Беочина, до оних што припадају каменичкој 
општини, припадала су манастиру Раковцу и издавана су у закуп под 
истим условима као и беочинска ловишта. Она код Илока припадала су 
грофу Одескалки, а она код Баноштора грофу Хотеку. Од Каменице до 
Земуна припадала су ерару, а издавао их је под аренду Краљевски 
надшумарски уред у Винковцима. 

Даље низ воду наилазило се на карловачки, белегишки, сланка
менски, сурдучки, чортановачки, бановачки итд. риболовни хатар, од 

којих је сваки понаособ издаван под аренду. Доста богату белегишку 

воду држао је за дуги низ година под закуп арендатор Јоца Матиh из 
Опаве, за 2 000 круна годишње. Карловачку и сурдучку воду држао је за 
5 000 круна годишње ондашњи чувени риболовни закупац Фрања Ло
врековиh из Новог Сада. који је закупљивао где год је шта било боље у 
околини, у погледу риболова. Бановачку воду је дуже време држао 
земунски рибар Волф за 1 920 круна, а имао је право ловити и у делу Са
ве између њеног ушhа у Дунав и железничког моста; после њега држао 
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је ту воду Никола Георгијевиh из Старих Бановаца. а после овога бано
вачки рибар Спајиh и Јосип Лели. 

Сва су та ловишта снабдевала рибом Београд; београдски рибар
ски трговци са својим момцима, чамцима и баркама привезаним уз ча
мац обилазили су их с времена на време и на љима куповали рибу по
требну за београдску пијацу. Путујуhи низ воду са пуним баркама рибе, 
они су радо свраhали на успутне рибарске постаје ради одмора, виђеља 
са тамошљим рибарима и распитиваља о риби за куповину, о ценама 
рибе и др. Најрадије се свраhало на постају Кишвара, на левој обали 
Дунава, наспрам Белегиша. На томе месту је био "фок", излаз из непре
гледног рита, и ту је била пространа рибарска куhа у којој се могло и 
преноhити. У љој су пребивали момци арендатора који је држао под 
закуп белегишку воду и оближља ритска ловишта. 

Ловишта у Сави, која су такође снабдевала Београд рибом, почи
њала су од ушhа Босута. Њих су, редом низ воду до ушhа Дрине, држали 
арендатори: Паул Салцман из Моровиhа, Фраља Ловрековиh из Новог 
Сада, Јосип Вајнбергер из Жупаље, Иван Мараковиh из Славонског 
Брода, Мијо Домбој из Вуковара и др. Савска ловишта од ушhа Дрине 
до Београда делила су се на српска и аустријска, а ограничавала их је 
средина Саве. Ловишта најближа Београду, са којих су београдски ри
барски трговци најчешhе преносили рибу у Београд, најдуже је држао 
арендатор Шандор Штрајхер из Земуна, а после њега, за кратко време, 
Паул Мецгер, негдашљи београдски рибар, доцније рибарски трговац у 
Земуну. Београдски аласи, који су ловили великим аловом, лапташем, 
бубњевима или струковима, куповали су од тих арендатора рибарске 
карте које су им давале право на риболов на аустријској страни, у 
хатару арендатора. Риболовне хатаре у Сави узимали су аустријски 

арендатори под аренду јавном или оферталном лицитацијом код Кра
љевског надшумарког уреда у Винковцима. 

Наша савска ловишта почиљала су од ушhа Дрине, обухваhена су 
била нашом половином Саве и завршавала се код београдског града. Она 
су до 1911. године издавана под аренду јавном лицитацијом од стране 
наших државних власти, а арендатор је издавао рибарске карте за свој 
хатар појединим нашим аласима по ценама које је он сам одређивао и 
мењао како је хтео. Ранији арендатор Спира Димитријевиh наплаhивао је 
нпр. за рад аловом и лапташем по 100 гроша од карте, а за влак, бубљеве 
и струк по 20-30 гроша; за влак, пошто се љиме ради са два чуна, требале 
су две карте. Последљи арендатор Петко Трајановиh, рибарски трговац 
из Београда, наплаhивао је нешто више, али такса није била утврђена. 

Од 1911. године, кад је изашао Закон о риболову за Краљевину 
Србију, престало је издаваље под аренду наших савских и дунавских 
ловишта (изузимајуhи посебна ловишта на Ћердапу). Рибари су купо
вали државне карте за риболов на нашем делу Саве и Дунава непосред
но код полицијске власти, и једна таква карта давала је право на рибо
лов дуж целе наше границе, од ушhа Дрине до ушhа Тимока, изузима-
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јући само посебна закупљена места испод Голупца и у самоме Ћердапу. 
Справе за професионални риболов биле су подељене на справе прве и 
друге врсте; за прве се плаћало обично 100 динара, а за друге 40 динара 
годишље, али цене је одређивало Министарство народне привреде. 

Уколико се тицало београдских професионалних рибара, за љих 
су била од интереса ловишта дуж српске обале, а то су она што су 
почиљала од Шапца до Београда Саво м, и од Београда до ушћа Орешца 
Дунавом (београдски дунавски хатар). На томе су простору онда пос
тојали београдским аласима добро познати "аловски метови", места на 
којима се могло радити великим речним аловом, дужине 200-400 
метара. Такав алов је могао радити само на нарочитим просторима који 
су испуљавали за то потребне услове. Потребно је да се дно реке, поче
вши од обале, поступно и благо спушта ка средини реке и да дужина 
обале, дуж које је такво дно, не буде маља од 300-400 метара; осим то
га, да је дно чисто, без "задева", тј. без крупног камеља, стена, клада, 
паљева, откинутих ленгера, потопљених чамаца, дереглија, воденица, 
воденичних вретена или керепа и др. 

Великих аловских метова у риболовном подручју Београда било је 
неколико, и то врло издашних. У Сави, а у близини Београда, били су 
метови на пешчаним прудовима око Дубоке, затим онај испод Умке на 
српској страни, мет Ћулум на аустријској страни, два мета код Маџа
раде испод Остружнице на српској страни; мет на Међици и на Полоји 
на аустријској страни више Аде Циганлије; мет Занога на српској стра
ни, поред исте аде; мет Хап Циганлија, на врху аде, и мет Телеграф на 
аустријској страни преко од баре Венеције. У Дунаву су аловски метови 
били: мет Јалија, на српској страни, који је почиљао више куле Небој
ше, а завршавао се на 400 метара испод ље; мет Пумпа, уз нашу обалу, 
на месту где је сад електрична централа; Роспија, испод Карабурме; 
Црквиште, више цркве вишљичке; мет Попова ливада на нашој страни, 
наспрам прве панчевачке аде; мет Купусиште на мађарској страни, ис
под панчевачких ада, и мет Орешац на нашој страни, испод Гроцке. 

За београдске аласе, који су радили великим аловом у непосредној 
близини Београда, најважнији су били дунавски метови Јалија, Пумпа, 
Роспија и Црквиште и савски метови Дубока, Умка, Ћулум и Хап 
Циганлија. Дунавски мет Купусиште био је некад од велике важности; 
на љему је радио дубок, такозвани таљарски алов или "таљарац", са 
пространим окцима од јаког канала и ту је ловљена крупна риба: ша
ран, сам, јесетра, сим, а покадшто и моруна. Метови Ј алија и Пумпа су 
били врло издашни у време "плове", тј. у време кад риба, почетком ле
та, излазећи из водоплавних терена где се исплодила и исхранила, улази 

у текућу воду и у великим јатима плива уз воду да се чисти од безброј
них паразита који су се уз љу припили за време док је била у бари или 
у риту. На мету Црквиште било је тешко ловити због крупног камеља 
на љеговом дну; велики алов Је закачивао за то камеље и морали су га 

на таквоме месту чамцем придизати, али Је таЈ мет давао крупне шара-
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не, а покадшто и по којег крупног сома. Сви су ти негдашњи риболовни 
метови данас потпуно искварени, било засипаљем или прокопаваљем, 

било тиме што на љима данас стоје шлепови (као нпр. на мету Јалија), 
или је побијено коље, или битве за пристајаље лађа и шлепова. 

За мале ал ове, дужине 60-80 метара, зване "аловчиiш", којима се 
обављао само "околиш", тј. само опкољаваље рибе, па се мрежа одмах 
привлачила обали, било је безбројно метова и "буџака" у којима се 
љима могло ловити. Али, таквим су алатом ловили само прибрежни 
сељани, веhином професионални рибари из Дубравице или села Петке, 
који су ради тога лова долазили у београдске воде и које су београдски 
аласи звали "мадровцима". Они су, често без икакве рибарске карте, 

ловили само ноhу, при чему су морали једнако бити на опрези да их не 
изненаде српски или аустријски погранични финанси (који су се раније 
звали "колџије"), од којих су ипак, и готово увек, успевали да се спасу 
својом хитрином и окретношhу на води. 

За рибаре влакароше нису била потребна нарочита места. Влак је 
мрежа малих димензија, па се љиме могло радити и онде где не може 
радити ни алов, ни лапташ, и то како уз саму обалу, тако и средином 
воде. За бубњароше ловишта су била веhином поред густих врбака; при 
доласку воде риба улази у врбак, у љему наилази на разапете бубљеве, 
улази у њих и више не може из љих изаhи. А најподеснија места за буб
њеве били су "фокови", природни канали којима вода из реке улази у 
бару или рит; риба при доласку воде улази у фок тражеhи стајаhу воду, 
а при опадању воде излази из рита у текуhу воду. И у једном и у другом 
случају она наилази на разапете бубњеве, који јој и запречавају пут и 
улази у њих. Струкароши су најрадије тражили каменито или шљунко
вито дно, каквог има доста и у Сави и у Дунаву; у муљевито дно упадне 
удица са мамцем, па риба прође поред ље не нашавши је; песковито дно 
слабо даје рибу, јер на њему она не налази хране. 

Најважнији и најиздашнији начин риболова, који су обављали 
београдски аласи у Сави и Дунаву, био је риболов пространом мрежом 
званом "лапташ". У једноме од идуhих чланака, при опису свих алата 
којима су радили професионални рибари у водама београдског рибо
ловног подручја, биhе описан и тај моhни и добро смишљен рибарски 
алат. Том се мрежом ловила путујуhи низ воду, често по неколико дана 
и ноhи; мрежа се разбацивала из два велика рибарска чамца са шест 
момака и тако раширена вукла било поред обале, било ма куда среди
ном реке. За тај алат није требало нарочитих ловишта; њиме се радило 
свуда где се знало да на дну реке нема "задева", који he задржати и рас
парати мрежу. Али је било мноштво "лапташких рина", простора на 
којима нема таквих задева, а на којима се очекивало да he пасти више 
рибе, или да се може "салетити" крупан сом, или јесетра, или да he се 
наиhи на "кртог", тј. на рибу збијену на гомилу. Такве су "рине" биле 
нпр. оне на хапу Царске аде (Подгоричка ада, наспрам села Пр'ова) у 
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рина на Малој Дубокој више Дебрца, која је више пута давала кртоге 
кечига; рине на Крстовима, на хапу Дебрца, на Јасенској; оне поред 
Прогарске и Бољевачке брежине; рупа наспрам Бреске више Забрежа; 
рине на ушћу Колубаре и на пешчаним прудовима средином реке, 
испод тога ушћа; рине на Великој Дубоки више Умке, оне на Подрин
ској испод Умке, оне поред Пећанске брежине, преко негдашње, данас 
засуте Спирине рупе; рине на Петрацу, оне посред Маџар-аде и поред 
брежине више Аде Циганлије; оне на хапу те аде и поред адице Заноге. 

Од дунавских рина биле су чувене оне око којих су се отимале 
лапташке дружине: рина на Вишњичком прагу, на Црквишту код Виш

њице, оне поред Беле стене испод Вишњице, рине у "малој води" изме
ђу српске обале и панчевачке аде, а нарочито негдашње дубоке рине на 
хапу Тоспаше, које су давале крупних сомова и кечиге, кадшто и по коју 
јесетру; затим добре рине поред прератне доста велике и шумовите 
Винчанске аде, коју је за време рата јака дунавска вода подрила и ра
знела, тако да од ње данас t~ема ни трага. Београдски лапташи ретко су 
кад ишли даље од Ритопека, где су биле, а и данас су, врло дубоке рине . . 
КОЈе су давале кечигу и Јесетру, као и крупног шарана. 

Напослетку, треба поменути да је на београдска рибарска тржи
ште пре рата довожена риба и са ловишта у Тиси и Тамишу, али у знат
но мањоЈ мери од оне доношене са савских и дунавских ловишта. 

ЛОВИШТА У РИТОВИМА И БАР АМА 

Риболовна продуктивност текућих вода, Саве и Дунава, мала је 
наспрам продуктивности њихових водоплавних терена, у које риба у 
време великих вода улази из реке и у њима се расплођава. У стајаћим 
водама физичке и хемијске прилике за развијаље рибље хране далеко 

су повољније од оних у текућој води; прилике за расплођавање такође 
су много повољније у сваком погледу, па чак неке врсте риба и не 
избацују икру ако остану без могућности да уђу у бару или у рит. 

Јак придолазак воде у пролеће сигнал је за већину савских и дунав
ских врста риба да, пливајући поред обале, потраже уласке у какву год 
стајаћу воду. Такви су уласци фокови или какви шири простори преко 
којих прелива речна вода и улази у стајаћу воду. На тим уласцима и пре
ливима риба у масама, нарочито ноћу, иде за водом и не задржава се 

док не наиђе на подесну воду за своју исхрану и за мрестење. И обрну
то, кад велика вода, почетком лета, почне опадати, маса рибе која се у 
риту измрестила и исхранила, потеже ка изласцима у текућу воду, било 

на фоковима, било на преливима. Али и мноштво рибе, задржавши се 

мало дуже на местима где је нашла изобилну храну, задоцни са напу

штањем тих места, па, не наишавши на путеве за излазак, КОЈИ су често 

дотле исувише оплићали или и пресушили, остаје у риту или бари и ту 

продужује хранити се и брзо расти. То су онда она богата ловишта 
каквих је доскора било у изобиљу у риболовном подручју Београда. 
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У време кад се могло предвидети да ће велика вода ускоро почети 
да опада. рибари су изласке из ритова преграђивали јаким мрежама, 
које иду од дна воде до на један метар изнад њене површине; мреже су 
биле разапете на јакоме кољу побијеном у дно воденог пролаза. Риба, 
која у масама нагрне изласцима у реку, буде тим преградама задржана, 
па је потреба за храном опет враћа у рит где од тада и остаје. Такви се 
ритови издају под закуп и арендатори имају у њима од обилног риболо
ва добру зараду. 

Ритови из којих је риба довожена на београдска тржиште почиња
ли су од Апатина на Дунаву и од Моровића у подручју Саве; они су се 
низали низводно до Београда, а одатле још до борчанских, овчанских и 
панчевачких ритова наспрам Београда и испод њега. Већ од Апатина, 
поред читавог сплета рукаваца, канала и бара. налазио се пространи и 

рибом необично богат Кестењевачки рит који се, за време великих 
вода, распростирао све до Драве. То је био највећи и рибом најбогатији 
рит са десне стране Дунава. За време поплава рибу, осим нагона за 
мрестење и за исхрану, истерује у тај рит и мутна, пуна муља дунавска 
вода од које она бежи. Рит су држали под закуп рибари из Алмаша, који 
су пред опадаље воде на преливе постављали поплете од трске, а на 

дубоке канале и фокове јаке мреже, да би спречили излазак рибе из 
рита. А кад дође време за риболов, риба се у риту ловила великим ало
вом и бубњевима. 

Затим настаје комплекс ритова између Ердута и Даља. Јужно од 
Даља Дунав је напустио свој некадашљи ток и оставио на месту свога 
старог корита велику риболовну бару Савуљу, чија површина воде има 
100-200 хектара, према водостају у Дунаву. Савуља је на своме јужном 
крају била везана уским каналом са Дунавом; за време мале воде тај је 
канал пресушивао и веза са Дунавом била је прекинута. Бара је била 
нарочито пуна лепих деверика, са доста шарана, штука и ситне беле 
рибе. Као што је напред казано, њу је држала под закуп Вуковарска ри
барска обртна задруга. 

Дуж леве обале Дунава, наспрам Даља па до Новог Села испод Ву
ковара, пружао се велики рит Жива или Живи оток, чија је површина 
воде премашала 30 квадратних километара. Рит је данас насипом оси
гуран од дунавске воде и риболов је у њему уништен. И он је издаван 
под закуп, а држали су га под аренду вуковарски и даљски рибари. 
Право на риболов имала је патријаршија у Даљу, и она га је издавала 
под закуп. Недалеко се налазио и риболовни рит Берава, где је риболов 
такође уништен мелиорацијом водоплавних терена. 

Прилазећи Фрушкој гори, Дунав све више губи своје водоплавне 
терене и дуж саме Горе стиснут је међу своје високе обале, од којих се де
сна одликује врло лепим фрушкогорским обронцима којима се местими
це спуштају стрмо у Дунав, а овај их подрива, руши и односи. Код места 
Сусек, на десној обали Дунава, спрам дунавске окуке, био је одлично уре
ђен рибњак грофа Одескалки, који је такође покадшто снабдевао Бео-
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град рибом. Површина рибњака била је 480 катастралних јутара, а пошто 
је лежао више но што је био највиши водостај у Дунаву, дунавска вода је 
у њега убацивана парним шмрком. Све је то за време преврата 1918. 
године разрушено и опљачкано; бивши рибњак претворен је у пашљак, 

имајуhи исту судбину коју је у то исто време имао и наш прератни 
вештачки рибњак у Ваљеву, подигнут на имању Пољопривредне школе. 

Испод Фрушке горе настајали су пространи комплекси риболов
них ритова, бара и рукаваца, у вези било са Дунавом, било са Тисом или 
Тамишом. Најважнији су међу њима били: Тителски рит, са годишљим 
закупом од 1 600 круна; Широка бара преко од Сланкамена; манастир
ски риболовни рит Кобиљ, издаван за 2 000 круна; Црвеначки рит, који 
је држао под закуп земунски месар Громес за 1 600 круна; рит Оhеш, 
који је баранђанска општина била издала под закуп арендатору Екш
тајну за 1 600 круна, а затим Јоци Матиhу за 2 000 круна; рит Затољ, 
који су опет држали најпре Екштајн, затим Матиh за 700-800 круна 
годишље; рит Бегеч, који је држао Фраља Ловрековиh из Новог Сада 
за 8 000 круна. Затим ритови: Бело блато, Стара Тиса, Кулпин код 
Ченте, Перлески рит; Визељ, који је држао закупац Хедрих за б 400 
круна; Гизелахајм и Албрехтсдорф, које је држала Милка Гусман из 
Севкерина, после ље Јоца Матиh затим Власи из Новог Сада, а у по
следље време Михаљ Утри, рибар из Апатина, за 2 200 круна годишље. 
Ритове Кеташку и Црни поток држао је Јохан Пис из Глогоља за 1 400 
круна; Стару Борчу, као и неке околне баре држали су наизменце Шан

дор Штрајхер, велики риболовни закупац из Земуна, и земунски рибар 
Волф; први закупац је плаhао по 9 000 круна годишље. 

Од свих ритских ловишта у водоплавном подручју Дунава и Тисе 
ниже Фрушке горе, најважнији је био пре рата надалеко чувени Бесни 
фок, са својим каналима Беланошем и Кишваром. Он је припадао 
ерару (држави), па је право риболова у њему и у околним водама отку
пио од државе богати поседник Ј оца Матиh из Опаве за суму од 96 000 
круна. Он је тај риболов искоришhавао у својој режији, као и друге 
риболове, нпр. оне у опавачком, сакулском и баранђанском Тамишу, 
које је био закупио. У дубоки Бесни фок, при опадаљу Дунава и Тисе 
после пролеhних поплава, сливала се из бара и ритова са огромног 
пространства велика маса рибе која се после, кад се вода слила у дубоке 
просторе, нарочито зими, у масама ловила и доносила велике годишње 

приходе. Београдски рибарски трговци су зими најрадије одлазили или 
слали чамцима своје момке у Бесни фок, где су били сигурни да he 
преко зиме у свако доба наhи потребну количину и врсту рибе. 

У Бесном фоку је радила читава војска аласа, разним рибарским 
алатом. Кад се веh риба, при опадаљу воде, слила у фок, лов је почиљао 
"хајком", тј. тераљем рибе од најудаљеније границе фока ка љеговој 
дољој граници, до широког и дубоког природног басена испред саме 

рибарске куhе, близу места где притока Беланош утиче у Фок. Хајка је 
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гиша пуштано са њихоВИ!\1 чуновима у фок и отпочињало гоњење рибе. 
Кецароши су то вршили вукуhи по дну фока своје кеце које су рибу и 
хватале и испред себе гониле ка дубинском басену. Хајка је трајала по 
неколико дана; свакога дана увече, кад Је она престајала, на томе месту 

где је прекинута постављала се преграда од јаке пређе (која се звала 
"престо"), па се сутрадан гоњење одатле настављало увек у правцу 
басена. Кецароши су радили "на тал"; уловљену рибу продавали су Ма
тиhу и овај им је одмах исплаhивао љихове талове, а рибу изручивао у 
велике "тикваре" или "тартове", где се она могла за дуго време чувати 
у живом стању. Тикваре су велике барке у облику лађе, са избушеним 
дном и боковима, које су могле примити по десетину хиљада килогра
ма живе рибе. Тартови су огромне кесе од пређе, разапете у води на 
кољу, отворене одозго, које су могле примити и у живом стању одр
жати још веhе количине рибе но тикваре. 

Терање рибе ка басену вршено је и аловима; ови је при том нису 
хватали, веh само гонили ка ловишту. Кад је тако по 20-40 хиљада 
килограма рибе дотерано кецама и аловима у главни басен, пред саму 

рибарску куhу, риба одатле више није могла изаhи, јер јој је излазак 
било у Дунав, било натраг у рит био препречен разапетим јаким мрежа
ма "престолима". И онда су се чекали рибарски трговци, међу којима су 
се београдски трговци рачунали у добре муштерије. Прво се продавала 
риба из тиквара и тартова па тек онда она затворена у дубоком басену, 
коју тада најмљени рибари Апатинци почну ловити аловом. 

Лов у тако рибом напуњеном басену давао је импозантан призор. 
Кад је дубок алов привучен обали и затворен круг у коме се налази 
тако привучена риба, по неколико хиљада килограма, на ограђеној 
површини воде укажу се сомови од 40-80 кила, крупни шарани, штуке 
које покушавају искочити из алова, огромна маса крупне и ситне беле 
рибе која се провлачила између сомова и шарана. Све је то врило и 
таласало воду, час ронеhи ка дну басена, час излазеhи на површину, 
праhакајуhи се и прскајуhи воду реповима. Из тако ограђеног круга ри
бари су великим мередовима вадили рибу за трговце, сортирали је, ме
рили и продавали је купцима; вађено је само онолико рибе колико се у 
тај мах тражило. Кад је риба тако била разређена у алову, овај је при
влачењем мреже стешњаван, тако да у кругу опет буде згуснута риба и 
тако се радило све дотле док сва тако уловљена риба не буде продата, 
па је онда опет почело терање рибе на исти начин као први пут. Нера
спродата риба, ако се није могла чувати у живом стању, сољена је, сла
гана у дењкове и продавана опет рибарским трговцима у време поста. 

Савски риболовни ритови, који су снабдевали београдска тржи
ште рибом, почињали су од Моровиhа и Босута; све су држали под 
закуп редом арендатори Пепа Рукавина, Костенац, Петровиh-Цимер и 
Салцман, за закупну цену око 24 000 круна годишље. Сурчински и Ј ако
вачки рит нису издавани под закуп, веh су их ловиле општине Сурчин и 
Јаково. Исто је тако било и са Добановачком баром, коју је иско-
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ришhавала општина. Угриновачку бару раније је држао Јохан Вајн
бергер из Земуна за 1 650 круна годишње, а доцније је у њој ловила 
сама општина, као и Купиновачку и Прогарску бару. Издашан ритски 
риболов Живачу код Бољеваца купио је Штрајхер из Земуна за 56 000 
круна и ловио у својој режији. Исти је арендатор држао под закуп и 
Бежанијски рит за 720 круна годишње. 

На нашој, српској страни било је такође риболовних ритова и 
бара, као што су они у Мачви, Кртинске и Уровачке баре, Пеhанска 
бара итд., али они нису имали везе са београдским рибљим тржиштима. 
Изузетак је чинио риболов у Макишу док није био уништен осигу
раљем земљишта од поплаве и исцрпљавањем воде, што подвире, за 

београдски водовод. Пре тога, у време великих вода Макиш је био сав 
претворен у простран рит од неколико хиљада хектара водене повр

шине. Риба је тада несметано улазила из Саве у Макиш, ту налазила 
изобиљну храну, расплођавала се, па такође несметано се враhала у 
Саву, кад је могла наhи изласке. Али маса рибе, и ситне и крупне, 
заостајала је, задоцнивши да изађе из рита док изласци још нису били 
пресушени. Кад је вода толико опала да се местимице појавила сува 
земља, риба се, идуhи за водом, скупљала у дубља места која су остајала 
преко целе године под водом. То су тада биле одвајкада познате рибо
ловне баре Црњача, Велико окно и Репиште. Године 1892. јако надо
шла и набујала Сава пробила је слаби насип поред њене обле, дуж кога 
је ишао државни друм за Ваљево и Шабац, а на месту где је насип био 
проваљен створио се простран басен напуњен савском водом, дубок 
10-15 метара. Тако је те године постао ондашњи Вилиман, близу Чука
рице, пун сваковрсне рибе, од кога је остао још само траг, јер је басен у 
више махова кулуком насипан и данас је пресечен шабачким друмом. 
Риболов у тим макишким ловиштима раније су слободно искоришhа
вали сељани села Жаркова, а од 1895. године неке од њих издавала је 
жарковачка општина под аренду. Риболов у Црњачи и Вилиману годи

нама је држао под закуп Михаило Петровиh, рибар из Београда, од ко
га су београдски рибарски трговци на лицу места куповали и баркама 

превозили у Београд велике количине макишке рибе (шарана, сома, 
смуђа, штуку, крупну и ситну белу рибу) за рибљи пијац. 

Сви су ти риболови, речни и ритски, обилато снабдевали београд

еко рибље тржиште сваковрсном рибом. Трговина рибом је у то време 
цветала и била један посао који је рибарским трговцима доносио вели
ке приходе. Само то нису били људи који су умели сачувати оно што су 
на томе послу зарадили; ни ј еда н од наших београдских риба рских трго
ваца није оставио какву повећу течевину, као што је то био случај са 
пречанским рибариЈ\Iа, закунцима риболова и трговцима рибом. А као 
што је напред казано, тај посао је данас сведен на незнатну меру, усту
пивши место индустријским рибњацима који Београд снабдевају "ве
штачком рибом", а ови су потисли "дивљу рибу" са којом се раније 
искључиво радило. 



ТРЕЋИ ОДЕЉАК 

ВРСТЕ РИБА НА БЕОГРАДСКИМ 
ЛОВИШТИМА И РИБАРСКЕ ОПАСКЕ О 

ЊИМА 

ранијем чланку била је реч о ловиштима у подручју београд
ског рибарства, на којима су наши ранији београдски рибари 
ловили рибу, или са које су је београдски рибарски трговци 

прекупљивали од тамошњих рибара и у баркама и тикварама 
их довозили на београдска тржиште. Какве су се врсте риба могле до
бити на тим ловиштима? 

За оне који тај рибљи промет сматрају само као гурмански пi:юб
лем, или као прост проблем исхраие, постоји код нас само неколико 
врста риба, које цео свет зна и тражи их на рибљој пијаци. То би били: 
шаран, сом, смуђ, штука, караш, кечига и проста бела риба. Међутим, 
савска и дунавска ловишта изобилују у врстама риба и сваки he вам 
рибар казати да тих врста има много више но што се обично зна. У 

ствари, у Сави и Дунаву, и у ритовима у риболовном подручју Београ
да, лови се преко четрдесет рибљих врста. Све оне немају подједнаку 
економску вредност, а природно је да они који немају нарочита интере
са да то сазнаду, знају само за оних неколико врста које се обично узи
мају у обзир. 

Овде he најпре бити побројане, без икаквог нарочитог реда, све 
врсте савских и дунавских и ритских риба у подручју Београда, са на
значељем научних немачких и француских назива (где је то било могу
hно ), да би врста била потпуно утврђена. То су: 

1 - шаран ( Cypгinus caipio; Kaтpfen; сагре ); 
2- со.м (Siliius glaпis; Wels, Scheideп; silшe); 
З - с.муЬ (Luciope1тa sапdщ Luciopeica volgensis; Schill; sandie ); 
4- Lшuука (Esox lucius; Hecht; biochet); 
5 - .маниh (Lota vulgaiis; Aalшtte, Diiische; lote ); 
6 - .мрена (BaiЬus fluviatilis; В::нЬе; ЬагЬеаu); 
7 - gеверика, йлайlика (Ab1-amis b1-ama; Brachsen; Ьгеmе ); 
8 - .црвенйерка (Scю·diпнs eгythiophtalmнs; Rothange; roteпgle ); 
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9 - кечиiа, носвица (Acipensel" шtheпus; Stieil; steilet); 
10- јесеШра (Acipenser- scl1ypa; Scheig, Schiigl; estшgeon); 
11 - чичкава јесеШра (Acipensei gtildeвstiidti); 
12 - си.м (Асiревsег glabe1"); 
13 - йасШруiа (Acipeвsei stellatus; Doпaufoгelle ); 
14- .моруна, .морун (Acipeпse1· lшso; Hauseп, Stoi"); 
15 - јазава, јаз, йроШфиш (Leнciscнs idнs; Biatfisch); 
16- клен, .Ntшиоловац (Leuciscus cephalнs; Mausfaпgei; muabet); 
17 -- йлавонос ( Abгamis vimba; Вlauпase); 
18 - банgар, банgти (Peica flнviatilis; Flнsst)aisch, Per-schling; peiche); 
19 -- 'ipieч, буља (Aceiiпa сегпна); 
20 - utpaц (Aceiiпa Sсћтаtzег); 

21 - буцов (Aspius гарах); 
22 - сабљар (Pelecнs cнltгatus); 
23 - боgорка (Leнciscus eгyt11гopl1talnшs); 
24 - круйаГиица (Leuciscнs viгgo ); 
25 - кесеiа, беавица (Ab1-amis baleшs; Weissfiscћ); 
26 - вреШенер (Aspio ciпgel); 
27 - Гиврgорей (Аsрго аsрег); 
28- utйt.щep (једна врста Abпtmis); 
29 шљивар; 

30- цобер (Abгamis sapa); 
31 - карти ( Caпtssiвs vнlgaгis; Кагавsсl1е; cю-assin); 
32 - лињак (Тiпса vнlgaгis; Schleiћe; tancl1e ); 
33- чиков (CoЬitis fossilis); 
34- шла.мбајзер (CoЬitis ЬагЬаtнlа; Schlaшbeisset"); 
35 - кауiлер. 

Поред тих врста риба које стално обитавају Саву, Дунав и околне 
ба ре и ритове око Београда. има још неколико врста које се врло ретко 
лове, па за њих слабо ко и зна, или с времена на време залутају у те воде 
из које љихове притоке у којој стално живе. Такви би нпр. били (онако 
како их називају рибари): 

36- ефика (бела риба, вероватно врсте Abгamis); 

37 кркуиш (Gobio volgaгis; Gпшdel); 
38 йеиl ( Cotвs goЬio ); 
39 - слейа к (Реtгошуsол floviatilis ); 
40- сунчаНLща (Eopoшotis ашеоs; Sonпeпfisch); 
41 царска риба (CoЬitis ceplыlaгgos); 
42- аАtерикшtско сомче; 

43 је2уља (AпgLJilla volgaгis; Aale; angoille ); 
44 zuбopili; 

45- А1лаgица (Salшo lшсlю). 

За рибе под бројем 17. 23. 24, 28, 29. 34, 35, 36, 40, 42 требало би да 
НZ!ши природњаци провере њихове научне н<1зиве и замене их тачним, 
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ако они то веh нису. Према ономе како их рибари разликују, то је за 
неприродњака тешко са сигурношhу утврдити. 

Писац ових редова. који је обављао професионално рибарство од 
1895-1936. године. може поуздано тврдити да за то време. на ловишти
ма у београдском подручју. није ухваhсна ни једна врста рибе различна 
од ових 45 врста. А распитивањем код рибара, са којима је провео свој 
век, уверио се да је тако било и раније. откако се зна. 

Рибари све те врсте, према tьиховој тражњи и пијачним ценама, 

раЗЛИКУЈУ на: 

- бољу рибу (шаран. сом, смуђ, маниh. кечига, јесетра, сим, пас
труга. младица. јегуља, гиборт); 

- средњу рибу (штука. чортан (ситнији шаран), мрена, деверика, 
протфиш. караш, лињак); 

-просту рибу (сва остала). 

Један важан фактор у професионалном рибарству је познаваље 
начина живота и навика појединих врста риба. А ту не помажу много 
уџбеници и учење биолошке расправе, всh само непосредне опаске љу
ди који на рибарском послу проводе век и од њега живе, и којима такве 
опаске, уколико буду оштрије и тачније, служе корисно за љихов посао. 
Такве опаске су, наравно, утолико многобројније и тачније уколико је 
врста рибе распростраљенија на ловиштима на којима рибар ради. 
Овде he бити изнесена нешто од тога, што је познато свакоме икусни
јем рибару. 

Шараи је најраспрострањенија риба на београдским ловиштима. 
Њега има у нашим водама више варијетета, различних један од другог 
по спољљем облику, боји и средини у којој живе. Рибари разликују бар
ског шарана, дебљег и тромијег, затвореније боје, од речног шарана, 

живљег од барског; дунавски шаран је златножуте, а савски отворени
је жуте боје. Међутим, и у текуhој води, на самоме камену у дубинама 
реке, хвата се по који пут шаран много црњи од барског, тако да га ри
бари зову "арапом". И то је шаран који ту живи, а није дошао из баре 
или рита. Затим постоји шаран "оклагијаш", стањен, издужен, а окру
гао као ваљак; рибари га зову још и "влашки шаран", јер мисле да он 
долази у наше воде из далеких румунских "лапова", ритова обраслих 
трском, локваљем и другим воден:им биљкама, изишавши из рита кад 

му се за то укаже могуhност. У тај мах је он по површини свог тела, на
рочито по глави, испод пераја, око шкрга, по трбуху, препун ситних 
животиљица, пијавичица, црвиhа и др. који му досађују и натерују га да 
по изласку из рита непрестано, и не тражеhи храну, плива по брзој ре
чној води, да би ова са љега скидала те непријатне другове. У таквим 
напорима он стиже и у наше воде, али јако измршављен, добијајуhи у 
дужини, а губеhи у ширини и тежини. Излазак из рита бива крајем про
леhа, док је још велика вода; у јуну и јулу он се покадшто лови великим 
аловом у читавим јатима на нашим београдским ловиштима, на "алов
ским метовима", што београдски рибари називају "плова". Плове нема 
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сваке године, веh само оних година кад велика вода донесе поплаве. 
Тада су се на аловским метовима у околини Београда могли видети за
нимљиви призори. На мету "Јалија", код куле Небојше, ради велики 
алов рибарског мајстора који је тога дана код рибарског еснафа из
вукао коцку, што му даје право да само он тога дана ради на томе месту. 
Мноштво света стоји на обали, посматра рад аласа и радознало чека да 
види колико he рибе алов извуhи кад буде притеран крају. Ухваhена 
риба у масама веhином је крупнији и ситнији шаран од сваке сорте, и 
обичан и барски, и оклагијаш, поред масе протфиша, сомчади и беле 
рибе. А интересантно је и гледати како риба прескаче преко алова; 
таква риба је искључиво шаран. 

Јер шаран је од свих врста риба неоспорно најлукавији и најве
штији да се спасе опасности кад је осети. Кад се лови аловом у риту, из 
чамца који се креhе поред разбаченог алова да би алас у њему могао 
предиhи алов ако на дну воде запне за какав џбун од локвања, на какву 
џомбу или задеву, може се гледати кроз бистру воду како шаран, кад на 
њега наиђе "дојнака'' (доњи крај алова), прилегне по дну воде, главом 
окренут тамо одакле алов наилази и остаје тако лежеhи док пређа не 
пређе преко њега; кад то буде, он се дигне до површине воде, весело се 
праhне изнад површине, па продужује свој пут кроз воду. А још много 
чешhе, кад осети алов, он исплива до водене површине, прескочи преко 

алова и продужује пут. Дешава се да за време док се алов вуче, по десе
тине, па и по која стотина шарана прескаче преко алова, што даје врло 
занимљив призор; у алову их у таквим приликама покадшто не остане 

ни по три-четири. 

Исто се то дешава и кад шаран наиђе на преграду од пређе (пре
стол) која му спречава излазак из рита. Тада он прескаче преграду, па 
ма ова била уздигнута и на један метар над водом, и то често као по 

команди, по више љих уједшшут. Ако се тада, нарочито ноhу, препречи 
чамац, понеки од њих ускочи у овај, као кад наиђе на препреку, и почне 
се бесно праhакати по дну чet.tvщa. Дешавало се и мени лично да ми, при 

тихој и мрачној ноћи, ускочи преконоh по неколико шарана у чамац. 

Исто се то дешава и кад се ноhу, кад је мирно и без месечине, тихо вуче 
чамац уз воду поред стрме обале; нашавши се у узаном простору изме

ђу обале и чамца и покушавши да прескочи преграду коју представља 
каната од чамца, шаран ускочи у чамс:щ п стане се по њему праhакати. 
Познат ми је случај да је крупан шаран, ускочивши изненада у тако ву
чен чамац, ударио у груди задремалог рибара који је крманио чамцем, 
па га онако буновног и престрављеног оборио из чамца у воду. 

Из лапташа и пириhа шаран врло ретко искаче, јер је пређа дубо
ка и мека, па се он у њој забуни као у каквој паучини, или се перајима 
закачи за окце пређе. Исто важп н :Ја влак; рибар осети чим риба пипне 

пређу, па одмах. у тренутку, ову затвара. Ухваhен у бубњу, шаран поку

шава тражити отвор кроз КОЈ!! Је ушао; он га пе налази, али приликоЈ\·! 

вађења бубi-ьа из воде он чини очајнс напоре да провали пређу и изађе 
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из ње. При зимским риболовима то је сасвим другојачије. Риба је тада 
прилегла по дну реке, обично у мангурама; она је тада трома и кад мре

жа на њу наиђе диже је као какав камен, без икаквог отпора од њене 
стране. Писцу се дешавало да, наишавши на јаким мразевима лапташем 
на гомилу тако прилеглих шарана, дигне једним потезом по коју стот
ину комада шарана, тада обично исте вел:ичине. 

Рибарски струк од по неколико стотина удица хвата шаране на 
глисте или на ваљке. И ту се види лукавство шарана; он не гута одмах 
мамац на удици, веh му се приближи, обилази око њега, дрпне га усти
ма па се тргне уназад, и то понавља док му се не учини да нема опас

ности, па онда мамац прогута. Ако је мамац ваљак од кукурузног бра
шна, он га кида комадиh по комадиh; том приликом га обично додирне 
ошта р врх удице и онда је свршено: покушавајуhи да се откачи са удице, 
он се све боље закачује и може се још спасти само ако је удица закачила 
саму у сну. Стога се са шараном, више но са другом којом рибом (осим 
сомом), дешава да се при вађењу струка у чамац откине са удице, ако 
ова није продрла дубље у уста. Познавајуhи ту шаранску стратегију, 
извежбани пецачи (какви су некад били београдски цигани свирачи) 
држе пецаљку непрестано у руци и на опрез и су, па тргну штап у тре

нутку кад осете да шаран дирне у мамац; тиме убрзају процедуру учини
вши да врх удице у покрету закачи рибу. 

Мада је шаран законом о риболову добро заштиhен, као и риболо
вним конвенциЈама са суседним државама, тако да се за време мрестења 

(април, мај до половине јуна) није смео ловити, ипак је у масама ловљен 
баш у то време. Ради мрестења шарани, мужјаци и женке, скупљају се 
у гомиле на плитким местима рита или баре. Тада су као у неком 
несвесном стању, па се често могу и рукама хватати ако се нарочито не 

расплаше. Прибрежни сељаци их у то време у масама лове набаци
вањем гвозденог обруча преко кога је разапета лабава пређа; шаран 
преклопљен таквим обручем не може се испод њега искобељати, јер и 
кад би крупан шаран дигао крај обруча, ипак остаје под њиме закачен 
леђним бодљама или бочним перајима. А кад се у таквој прилици рас
плаше, шарани се у тренутку растуре, па тек после дужег времена лута

ња и међусобног траже:њ:1 састају се у јата и продужавају мрестење. 
После мрестења халапљиво траже храну, коју по барама и ритовима 
налазе у изобиљу. Том их приликом нападају крупне и ситне пијавице и 
црвиhи, па да би се њих ослободили, они, пошто су се у риту исхранили, 

траже излаз у текуhу воду да би се од њих чистили, као што је то напред 
описано. 

Треба још поменути да се код београдских рибара шаран, према 
величини, назива: паранче, шаранац, чортан, шаран, шаранчина и змај. 
У београдском риболовном подручју он је хватан до 25 килограма 
тежине; писац ових редова ухватио је у Сави лапташем три шарана који 
су скупа мерили 70 килограма. Један од најбољих и најискуснијих бео
градских рибара тврди, и то најозбиљније, да је пре рата ухватио вла-
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ком, па испустио из тиква

ре, једног много веhег ша
рана, али они на које се он 
позива као сведоке, нису 

више у животу. Да није то 
био онај "шаран цара Јозе" 
о коме је била реч у прво
ме чланку? 

Брзина рашhења ша
рана зависи од животних 

прилика у којима се он бу
де нашао. Док је, да би 
нарастао до два килогра

ма, у текуhој води потреб
но бар 4-5, а и више годи
на, у бари и риту, где на
лази изобиљну храну и не 
напреже се савлаl)ујуhи 
брзу воду и водене струје, 
не треба му за то више од 

2-3 године. За шаране од 5 
килограма из текуhе воде 
рибари држе да има 10-15 
година, док у рибњацима 
он ту тежину лако дости

же и у четвртој години. За 
шарана из текуhе воде, ко
ји мери 25 килограма, др
жи се да је прешао 50 го
дина, али Је све то врло те

шко утврдити. 

Нека је напослетку 

поменуто и то да је од свих 

слатководних наших риба 
шаран, поред караша, ли

њака и јегуље, риба која 
најдуже може издржати без 
воде; одмах после љега до

Сл. Ј. - Професор Мш:аило Пс!Тiровиf, llope_q уло- лазе сом, штука и маниh. 

вљеио2 со.мп оп 124 килоzршш (5. _qеце.;16ра 1913) Со.м је један од риб-

љих горостаса у Сави и Ду

наву око Београда. У тим 

се водама он лови до 120 кг тежине; раније је ловљен и веhи и нпр. 1895. 
године београдски рибар Јаков са својим момцима ухватио је лапташем 
на Вишњичко:м прагу, спрам села Вишњице, сома од 140 кг. Писац ових 
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редака. за време од 1895-1935. године. похватао их је триестину комада 
од 80-100 кг, а једнога дана зими 1927. године ухватио је у размаку вре
мена од два сата два сома од по 70 кг. Године 1911, уочи Ваведења, 
писац је. са пет "Сузоваца" дресираних за рад лапташем, на моторном 
броду "Власина" г. Владе Илића. извезао се у Саву до ушћа Колубаре, 
одатле развезао Савом лапташ и на месту "Слама-сено" испод тог ушћа 
ухватио сома од равно 100 кг. Сом је у кафани "Код Коларца" дат на 
лутрију и добила га је једна срећка од оних које је био купио г. Влада 
Илић. Иначе, сом од 40-50 кг није велика реткост на београдским 
ловиштима и на београдској рибљој пијаци. 

Сом има код наших суграђана репутацију најглупље рибе. Аласи 
. . 

не деле то мишљење Јер имаЈу прилике да посматраЈу шта све он 

покушава учинити да се извуче из клопке у коју је пао. Ухваћен у 
лапташу, п:ирићу или влаку. он свом снагом покушава да провали . . . 
мрежу, у чему често и успева; аласи то тада познаЈу по продору КОЈИ Је 

оставио и по љиги на томе продору. Кад то не може, он својим дугим и 
јаким репом обавије табан чамца којим је ухваћен, укочи се у таквом . . 
положаЈу и аласи имаЈу муке да га, иако Је сав опкољен мрежом, увуку 

у чамац. Ухваћен удицом на великом рибарском струку, или великом 
удицом "самицом" везаном за "гибач" пободен у обалу, на месту где је 
поред ове дубина, он покушава савити удицу, или прегристи јак канап 
што спаја удицу са гибачем, или сломити савитљив гибач, или га 
истргнути из земље и повући собом на воду итд. Чим је својим дугим и 
врло осетљивим брком додирнуо пређу у влаку, који га је срео насред 
воде, он у тренутку окрене назад. и ако хитар алас влакарош у томе 

тренутку нагло не повуче доњи крај мреже и тиме ову брзо не затвори, 
сом за тили час изађе из мреже и алас, мада је насигурно осетио круп
ну рибу у влаку, извуче га празног. Па и кад је ухваћен и везан за чун 
или чамац, или за какав предмет поред обале, сом покушава прегристи 

уже којим је везан, па се дешава да то и учини. Да би то спречио, иску
сан алас онај део ужета што се провлачи кроз уста сома обавије 
комадом старе пређе, о коју се оштри ситни зуби сома узалуд тупе. 

Рибари шалећи се сматрају сома за музикалну рибу, па је на том 
његовом "музикалном" ocehajy основан и његов лов "на буhку". Рибар 
чуном плови лагано низ воду. левом руком веслајуhи ("чланеhи"), а 
десном држећи кратко танко уже чији је један крај везан у чуну, а други 
крај спуштен поред чуна на неколико педаља или за који растегљај 
испод површине воде; за тај је крај везана јака удица, а на овој мамац 
(пијавица и ровац). Том десном руком алас у исто време буhка једном 
нарочитом за то удешеном дрвеном справицом (буhка), трзајуhи тиме 
удицу са мамцем. Сом издалека, чувши то буhкање, упути се у томе 
правцу, па дошавши до мамца у покрету, обзине га и буде закачен уди
цом. То је једини начин аласког "пецања", јер алас никад не пеца онако 
као обични пецачи, на које он гледа са омаловажењем; по аласима "пе
цаљка је штап који на оба краја има по једног сома". 
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Сам је риба грабљивица, и то врло прождрљива. У љеговоме 
желуцу налази се врло разноврсних предмета које он може обзинути. 
Док су војници из београдског града прали своје рубље поред градских 
бедема, на ушhу Саве у Дунав, лапташем или влаком је више пута 
ухваhен сам који је избацивао на уста пену, па су се аласи шалили да је 
побеснио. Међутим. ствар је била простија: сам је мало пре тога 
прогутао сапун који је војник испустио у воду. Али главна храна сама је 
риба, коју он гони и лови. У лов сомови каткад иду у групи, и тада су сви 
приближно исте величине. Маљи се не мешају са веhима, да их ови не 
би изгризли по телу, а мож:да и прождрли. При лову су му бркови 
главно оруђе; они му помажу ноhу и при мутној води да нађе и опипа 
рибу која he му бити плен. Сам се при таквом лову вуче споро и опре
зно. Брке испружи напред и најпре њима дотакне рибу; пипајуhи је 
брковима, нарочито ноhу, он испита величину своје жртве и положај у 
коме ова лежи, затим се опрезно приближи уз њу док својим чељусти
ма не допре до ље. Тада, не креhуhи се са места, нагло отвори чељусти 

у које појури вода да попуни празан простор. и повуче собом и рибу која 
he бити жртва, па је сам јаким притиском чељусти згњечи и прогута. 

Ситнију рибу сом највише лови ноhу, и то на површини воде. Тада 
се може, у мирној ноhи, са обале или из чамца чути с времена на време 

оно карактеристично "пуцање" насред воде, произведено отвараљем и 

затвараљем сомовских чељусти при лову риба на површини воде. Ако 
тада какав маљи сам покуша ловити у близини крупнијег, овај га 

нападне, изгризе и отера са тога места. 

Сом за избациваље икре тражи дубљу, а мирну воду. Док се из 
икре не излеже риба, оп лежи на томе месту и чува свој плод од друге 
рибе. Рибари су, при бистрој води у риту, са врбе поред обале посма
трали призор кад сам ситну рибу, која се излегла. пошто ју је неко вре
ме чувао, растера репом, па затим иде за њтл и гута је. Икра му је доста 
крупна, али је тврда; постоји и један начин да се ипак од ње може пра
вити ајвар укуса приближног морунском или јесетрином ајвару. 

Београдски рибари разликују сама, према величини, нпр.: сомче

нце, сомиhа, сомче, сама и сомчину (сомину); право на титулу сама има 
само онај који премаша 40 кг. И сам који се лови у Сави и Дунаву може 
бити боје отвореније или угаситије. Рибари не знају од чега то долази, 
али се дешава да се са каменитог дна, из дубине, мрежом извуче готово 
сасвим црно сомче, док се у близини таквог места улови сомче скоро 

бело, зелено или отворено сиво. То се, t-.1еђути111, не могу сматрати као 

разни варијетети, јер све остало, осим боје, имају потпуно истоветно. 

Као и за шарана, животне прилике јако утпчу на брзину рашhеља 
сома. У мртвој води, а на доброј храни. он лако добија по 1-2 килогра
ма годишње, а кад је веhи и више; у текуhој води то иде спорије, изузи
мајући случај кад сом нађе какво пространије, а дубоко затишје (ли
ман) у коме има у изобиљу ситне рибе. па одатле никако не излази не

мајуhи за то потребе. И сам облик тела r-.·IY зависи од животних прили-
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ка; на слабијој храни, а брзој води, он се издужује, а на јачој се шири, 
тако да се лови и сомче од 5-7 кг које има дужину од једног метра, а и 
сомче од 20 кг које не достиже ту дужину. 

Смуђ је, како кажу аласи. "отмена риба" одређена за господу и за 
болеснике. Кад је испод пола килограма. рибари га зову "смуђарак", а 
изнад те величине је смуђ. До пре педесетину година он се на београд
ској рибљој пијаци звао турским именом "акбалук" или "албалук". Има 
га од две врсте (варијетета): обичан смуђ и смуђ-камељар. Први је бео, 
са слабим пругама преко леђа, а други има јаке црне попречне пруге 
преко леђа и хвата се на каменитом дну. Обичан смуђ хвата се кадшто 
и врло крупан; писац га је хватао лапташем до 10 кг тежине, а љегови 
рибарски момци ухватили су 1930. године на хапу Царске (Подгоричке) 
аде у Сави смуђа од 16 килограма. Такав крупан смуђ је кратак, али је 
широк, ваљкаст и здепаст; рибари кажу да је као "hутук". Смуђ-каме
њар је много маљи. Оба варијетета су рибе грабљивице и хране се 
искључиво рибом. Писац је једном уловио смуђа од два килограма, 
коме је из уста вирио реп смуђа нешто маљег од пола килограма; 
прогутао је овога на који тренутак пре но што је ухваhен. Уловљени 
смуђ брзо угине кад се извуче из воде; стога га рибар мора одмах, и то 
врло пажљиво, убацити у барку. 

Шiiiyкa је највеhи прождрљивац међу рибама грабљивицама у 
нашим слатким водама. Док је маља од пола килограма, рибари је зову 
штукарица. Хитра је и брза, па успешно гони ситнију од себе рибу ма 
које врсте, стигне је, обзине и својим оштрим зубима задржи је у усти
ма и упути у свој желудац. Често шчепа и рибу мало мању од себе, па 

пошто је изгризе, прогута је. Вешта је да се спасава кад је уловљена; 
ако има времена, она he прегристи пређу, начинити у њој рупу и из ње 
изаhи; кад се отвори барка у којој је затворена, она се хитне у вис и 
искочи из барке. 

Mauuli је маље прождрљив него штука, али је ипак риба грабљи
вица и храни се ситном рибом, поред глистица и црвиhа које налази у 
чкаљама и рупама у води у које се радо завлачи. А он се највише и 
налази по рупама, чкаљама, између подводног камења, између )!5:ИЛа 
врба поред речне обале итд., јер се мора увек крити од сома за кога је 
најслађи залогај. Лети се никад и не налази на чистоме дну, веh је 
сакривен где у заклону из кога вреба свој плен; у то време сам је доста 
окретан и за њега опасан. Зими кад сом отроми и прилегне на дно воде, 
маниh слободно излази из својих заклона и јури за ситном рибом. Писац 
их је хватао до тежине од два килограма. Најчешhи су они до једног 
килограма, а ситнији маниh је обична ствар при зимским речним ри
боловима. Лови се највише лапташем и пириhем, а у позну јесен и ри
барским струком, веhином по муљевитом дну. 

Mpeua је дубинска риба која тражи чисту, бистру, дубоку и брзу 
воду, као и кечига, а не долази у баре и ритове. Има је много у Сави и 
Дунаву, где достиже и тежину до 8 килограма. Према величини рибари 
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Сл. 2. -Имена риба 

1 - ~и ар ан; 14 - йасй1ру2а; 26 - щйицер; 

2 - ищран окла2ија~и; 16 боgорка; 27 ~!обе р; 

з - шШука; 17 - круйаШ~ща; 28 шламбајзер; 

4а- с ом; 18 - сабљар; 29 - лињак; 

5 - смуf) камењар; 18а - бу цо в; 30 каращ; 

6 смуf); 19 јазава; 31 - чиков; 

7 - мр ена; 20 - йлавонос; 32 - Lиљивар; 

8 - gеверика; 21 - кл ен; 33 - йеш; 

9 - Lјрвенойерка; 22 банgар; 34 4арска риба; 

10 - јесеШра; 23 zpzeч; 35 - слейак; 

11 - Ltuчкова јесеШра; 23а шрац; 36 - млаgица. 

12 - кeLtu'ia; 24 Шврgорей 

13 с им; 25 - вреШенар; 
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је називају: мренче, мренац, мрена и мрендуља. Не храни се рибом, веh 
само глистицама и црвиhима које нађе на дну воде. Лови се преко целе 
године, и то и мрежама (поглавито лапташем и пириhем) и струковима. 

Јазава (протфиш) је риба налик на омањег шарана, али чисто 
беле боје, са црвеним обој!3ним перајима. Радо улази у баре и ритове да 
се мрести и исхрањује, па тако исхрањена враhа се у текуhу воду и 
плива уз њу да би се чистила од нахватаних по њој паразита. То је узрок 
што се она, кад је "плава", хвата у изобиљу заједно са шараном. Тежи
на јој не прелази два килограма, а најчешhе су оне од пола до једног 
килограма. Рибари је сматрају као врло укусну рибу и они што раде 
аловом, лапташем или влаком радо је остављају за свој обед. 

Бела риба (Weissfische Ыaнchaille) је читава једна група врста и ва
ријетета које код рибара носе тај општи назив. Ту спадају: клен (миша
ловац, муабет), сабљар, буцов, деверика, крупатица, бодорка, кесега, 
шпицер, цобер, плавонос, црвенперка, ефика и кауглер (неке од ових 
риба немају наш назив), које се великим и малим аловом, као и лапта
шем лове у масама, по речним прудовима, или по ритовима. Међу њима 
буцов достиже величину до б килограма и врло је прождрљив; то је 
један од најопаснијих непријатеља беле рибе коју, онако хитар какав је, 
непрестано јури, стиже и гута. На мирној воденој површини, често бли
зу саме обале, сваки час се, и дању и ноhу, види како читава јато ситне 

рибе у тренутку излети изн~д п~в~шине в~де.' падн.е опет у ову и рас
прсне се на све стране по њоЈ; то Је Јато у коЈе Је у таЈ мах долетио круп

нији буцов и у коме је веh зграбио које рипче. Или се на површини воде 
укаже траг који оставља леђно пераје буцова што јури какво јато ке
сега. Кад га лапташ нагло зграби и извуче на површину воде, од страха 

му се разјапе и укоче пространа уста, па тако разјапљена и укочена и 

остану. 

Сабљар је једна од ретких белих риба које траже дубину. Обична 
је ствар да мрежа, која по дунавским дубинама око Београда тражи 
крупног сома, наместо овога извуче из највеhе дубине повеhег сабљара, 
или како аласи кажу "бабова". Овај је тада одмах осуђен да буде испе
чен на ражњу кад се буде стало уз обалу ради одмора. Писац, кад год је 
при својим лавовима у Сави, од Шапца до Забрежа, сретао усамљеног, 
тадашњим рибарима добро познатог старог ал аса чунароша Ј ову 
Зврнкапу (а то је било често), увек га је затицао поред ватре где п е че 

по 2-3 сабљара. 
Кауiлера вреди по111енути стога што је сличан сардини, и по 

облику и по величини, па чак изгледа да кад би се припремио као сар
дина, не би било између њих велике разлике. Он има фине танке коске 

које тако омекшају кад се испече, да постају неосетне, а месо му је једро 
и масно. Лови се ноhу малим аловима, искључиво на пешчаним пру

довима у Сави и Дунаву. Тражи чисту воду и не улази у баре и ритове. 
За рибаре кауглер је посластица; они га пеку на жару или прже на зеј
тину. На рибљој пијаци нс продаје се, јер га потроше сами рибари. 
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За осталу белу рибу нема се казати ништа нарочито. Ње у Сави, 
Дунаву и околним ритовима има у изобиљу, и није ретка ствар да се 
алов врати из ноtшог лова са пуним чамцем такве рибе. То се много пу
та дешавало и писцу ових редака, по аловским метовима око Мађар-аде 

испод Остружнице, или по дунавским прудовима и затокаr·ла (ха
гловима) између Земуна и Сурдука. Ту белу рибу ретко ко, осим риба
ра од заната, зна разликовати по врстама и варијететима; мада их сва

ки пецач у Сави и Дунаву хвата од свих врста. Уловљена, ако се одмах 
и то пажљиво не метне у барку, бела риба угине за кратко време, а уги

нула риба се много брже уквари кад је у барци, но кад је на каквом 
суво м месту. 

Боgљава риба је такође један општи назив за једну групу рибљих 
врста и варијетета у коју рибари рачунају: бандара, гргеча, шраца, 
вретенера и тврдорепа. Те рибе имају на себи оштре бодље које се, кад 

се риба раздражи или уплаши, накостреше и постају доста опасне; кад 
се риба узме у руку непажљиво, у убод уђе љига која изазива јак и дуго
трајан .бол. Сом гута сваку рибу, али никад не гута гргеча или шраца, 
као да Је свестан тога шта га чека ако га прогута. 

Караш, лиљак и чиков су чисто барске и ритске рибе; никад се ни 
један комад неће ухватити у текућој води. Често је необјашњиво како 
се они створе у некој бари кад на летњим припекама она сасвим пре
суши, па се доцније. после кишних дана, опет напуни водом, мада је сва 
риба у таквој пресушеној бари морала угинути. Неки рибари мисле да 
им икру и млечац преносе из других бара у исушену и поново напуљену 

водом бару водене птице, рода, чапља или радован, који, газећи по 
плиткој води и тражећи по њој храну, наиђу на то. По другима, ситни 
карашићи и лињачићи, као и чикови који су необично издржљиви и за . . 
коЈе се зна да могу дуго време издржати и ван воде, заостаЈу по влаж-

ним рупама испод дна баре, па ту дочекају нову воду, кад се бара, која 
је месецима остала пресушена, поново напуни. А одиста није реткост да 
се бара, која је стајала исушена по 5-6 месеци, одједном напуни кара
шима, лињацима и чиковима, као да су ови из земље изашли. 

Keчuia је неоспорно најфинија риба у риболовном подручју Бео
града. Она тражи дубље, чисте и брзе воде, па је стога готово никад не 
хвата алов који лови по пространом, равном, а плитком дну. Изузетак чи

ни само дубоки "тањарски алов" који извлачи рибу и из дубине. Иначе, 
кечига се лови лапташем, пирићем, влаком или струковима. Крупне 
кечиге (којих у београдским водама има покадшто и по 3-4 килограма 
комад, али су такве реткост) хватају се на "пампуре", врсту рибарског 
струка без мамца, који рибу закачује у пролазу и који се разбаца по ка
менитом дну преко кога се зна да кечига радо пролази. Пре 20-30 година 
крупна кечига није била тако велика реткост у београдским водама као 

што је данас. Писац их је лапташем доста често ловио по 3-4 килограма 
комад, а једном приликом је на Топу, испод Царске аде у Сави, уловио 
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једну од б килограма. Али данас је све то реткост; кечиге је све мање, а и 
оно што се хвата обично је испод једног килограма тежине. 

Ситну кечигицу рибари зову "драча", а још ситнију "драчица". Та
кве би се кечигице, по закону о риболову, требале враhати у воду, али 
рибари то не чине, веh их у нискама кришом продају у дорlюлским ка
фаницама за ракију. Лапташем се зими понекад наиђе на "кртог" кечи
га, а рибарима су позната места у Сави и Дунаву где се може надати да 
се на то наиђе, мада то није нимало сигурно. Писац је једном, при зим
ском лову, наишао на такав кртог у Сави, на Малој Дубокој, и једанпут, 
лицем на Нову годину 1913. у Дунаву, на Тоспаши, више села Винче; 
кртог је у првоме случају дао 150, а у другом преко 200 килограма ке-. . . 
чига и кечигица у ЈедноЈ лапташкоЈ рини. 

Рибари сматрају кечигу за најглупљу рибу. Ако ју је мрежа само 
срела, она и не покушава спасавати се. Мада би кроз једно око на пређи 

могла комотно проhи и изаhи из мреже, она се препречи и пређа је 
собом потискује док је не извуче на површину. Или, ако је крупнија, она 
забоде кљун у окце пређе и тако остаје, мада биједним покретом могла 
изаhи из мреже. На месту Јуц испод Доњег Милановца постоје мало 

даље од дунавске обале бедеми од набацаног камења, саграђени при
ликом регулације Ђердапа деведесетих година прошлога века. Кад 

Дунав јако нарасте, ти бедеми чине да му се ниво на томе месту уздигне 
и да је вода поред бедема врло брза. Кечиге које у то време наиђу на те 
бедеме, заморене од борбе са љутом водом, завуку кљунове у међупро

сторе између крупног камења, па се дешава да у таквом положају 

остану и кад вода опадне. И тада се могао посматрати чудан призор ко
ји пружају угинуле рибе што висе низ исушено камење, а чега су се ла

ко могле спасти само да су мало мр дну ле док је још преко камења било 
воде. Кечига се слабо отима и кад се ухвати на удицу. 

Ј eceiiipa (обична и чичкава) је данас врло ретка риба у београд
ским водама, мада ју је до преко 40-50 година још било доста, а у рани
ја времена још и у изобиљу. Пре закона о риболову од 1911. године, кад 
су савски и дунавски риболови издав;:ши арендаторима под закуп, а ови 

наплаћивали рибарске карте од аласа, постојала је обавеза да им алас 
за сваку уловљену јесетру или сима, ако су ајаварити, исплаhује још и 
20% од продајне цене такве рибе. Можда последљу мало крупнију 
јесетру у риболовном подручју Београда ухватио је 1935. године писац 
ових редова, латашем, са своји11,1 рибарским момцима, и наспрам Киш
варе, у Дунаву; мерила је 16 килограма и продата је једном београдском 
трговцу. Може лако бити да је за последље 3-4 године ухваhена још 
која "на пампуре", али то није било у близини Београда. Јесетре, које се 
с времена на nреме продају у Београду, долазе бродом са нашега Доњег 
Дунава, и Дољег Милановца, Текије или Кладова, најчешће из Текије. 

Све се то може реhи и за сп!l!а, врло блиског јесетри, који у нашим 
водама достиже п тежину од 50 килорама, као и за пастругу која личи 
на крупну кечигу, али пма дугачак пљоснат кљун и обложена је јаким 
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оклопом разнобојних крљушти, а достиже тежину од 1 О килограма. 
Раније се у београдским водама ловила много чешће; данас је велика 
реткост, ако НИЈе и сасвим ишчезла. 

Mopyua је такође за риболовно подручје Београда данас врло 
ретка риба, која се улови по који пут за читав низ година. Једна је мо
руна нпр. ухваћена пред турски рат 1912. године у Дунаву више Земуна; 
мерила је 147 килограма и имала је 10 килограма икре која је продата 
прератној познатој деликатесној радњи Карла Перола у Београду. Јед
на мања моруна (око 100 килограма тежине) уловљена је пре неколико 
година лапташем у Дунаву, у близини Бачке Паланке, а купио је један 
земунски рибарски трговац. 

Моруна долази у наше воде из Црнога мора. У одређено време она 
из мора улази у пространу област мешавине слане морске и слатке 

речне воде у многобројним рукавцима дунавске делте. Та је област 
обрасла непрегледном шумом од високе трске и других водених биља

ка и у њој се моруна напуни паразита (ситних пијавица и црвића) који 
се нахватају по површини њеног тела, нарочито по трбуху, испред пе
раја и око шкрга. Да би се од њих чистила, она одатле улази у дунавске 

рукавце, тражи у њима чисту и брзу воду, плива уз ову чешући се успут 
о камење и друге предмете на које у путу наиђе, допире до брзих 

Сл. 3. - Професор Михаило Пе!Тtровиh (у шубари са ужето.м у рукама) и њеzови ри

бари крај уловљене .моруне 
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ђердапских вода и ту нарочито заостане, наишавши на оно што јој тре
ба. Те су је воде дотле доста очистиле; она тада ту у ђердапским водама 
прилегне и остаје дуже време да се одмара. Ако дотле није довољно 
очишhена од паразита, она продужује пут уз Дунав, па покадшто допи
ре и до београдских вода, а тера и даље, али то бива врло ретко. Пре 
регулације Ђердапа моруна није била реткост у београдским водама, а 
у првоме чланку наведено је колико је било њено изобиље у њима. По
сле те регулације ње је код нас бивало све мање, и данас је у нашим 
водама она одиста велика реткост. На Доњем Дунаву она се лови вели
ким морунским удицама кованицама, за које су везани пловци који их 
држе уздигнуте на кратком одстојаљу од речног дна. Те удице закачују 
рибу у пролазу, а о њих се и она сама чеше да би скидала паразите са 

себе. У нашим горњим водама моруну је понекад ухватио и лапташ, 
који би она врло лако могла провалити кад би осетила да је ухваhена; 
али то је, по рибарима, врло глупа риба која није свесна своје снаге и 
коју је лакше увуhи у чамац него крупног сама. 

Остале од напред наведених врста риба ретке су у београдском 

риболовном подручју и немају никакву економску вредност. Младица 
је дринска риба која покадшто залута из Дрине у Саву, или је у ову 
избаци набујала притока; хватана је у Сави до 15 килограма тежине, 
али врло ретко. Гиборт је једна риба која у Дунав улази из Црног мора, 
пловеhи уз воду допре и до београдских вода. Доњодунавски рибари је 
зову још и "скумрија", али то ређе. Облика је и боје наше рибе јазаве 
(протфиша), само је ужа од ове. То је сезонска риба; у рано пролеhе она 
улази из мора у Дунав, плива средином реке и на простору испод Ђерда

па. хвата се у то време у великим количинама. Одатле узводно постаје 
све ређа, па се у београдским водама ухвати тек понеки комад, и то 
искључиво мрежом (лапташем, пириhем или влаком). Има ситне коске 
које ишчезну кад се риба приуготови како треба, а месо јој је врло при
јатног укуса. Београдски рибари, кад је улове, не продају је, веh је 
задржавају за себе. Сушена на диму или сунцу такође је врло пријатног 
укуса. Јегуља је такође врло ретка риба у Сави и Дунаву. Ње у ранија 
времена ту није никако било. Пре неких шездесет година убачено је у 
Саву код Сремске Митровице и у Дунав испод Будимпеште неколико 
буради ситних јегуљица; оне су се растуриле по тим рекама, расле у 

току година и с времена на време је по који комад био хватан, веhином 
на удицу. Као што се зна, јегуља се не мрести у слаткој води; ове што су 
убачене у Саву и Дунав саме су расле. Једна је од тих јегуља уловљена 
пре две године. лети, и била изложена на рибарској изложби у Београ
ду. Кркуша и пеw су две ситне рибе које залутају у Саву или Дунав из 
какве речице или потока, или их у те реке сјури бујица. Сунчаница је 
рибица која је пре триестину година донесена у наше воде из Америке, 
а данас је расплођена и постала штетна за другу кориснију рибу. По 
облику је слична карашу, али има на леђима бодље као гргеч, а нарасте 
до десет сантиметара. Боје је жутозелене, са наранџастим бочним пега-
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ма и повеhом загаситом мрљом око главе. Американско сомче, које не 
расте више од коју стотину грама, а има чврсто и укусно месо без ко
стију, такође је донесено из Америке и пуштено у славонске и хрватске 
вештачке рибњаке. Али се ту тако нагло размножило да је постало 
опасност за другу, економски много важнију рибу, па се у свима риб

њацима морало уништавати. Један део тих сомчиhа допро је до Саве и 
Дунава, где се покадшто ухвати по који комад, премда врло ретко. У 
Сави и Дунаву се покадшто мрежом ухвати једна врло ретка рибица, 
коју неки зову царска риба, са изванредно лепим бојама крљушти, 
плавим, зеленим, црвеним и жутим. Велика је реткост, али је хватана. 
Писац ју је у два маха уловио у Дунаву на Галијашкој, преко куле Не
бојше. Слепак је једно ситно рипче, налик на шламбајсера, које поред 
свега тога што је врло мало, остаје и у реткој пређи, пресавијено преко 
окца пређе. 

То су врсте и варијетети риба које живе и лове се у београдском 
риболовном подручју~ осим њих нема никаквих других, а све су оне у 
тим водама хватане, неке као обична риба које има у изобиљу, друге 
као веhа или мања реткост. Једне од њих имају доста велику економску 
важност за становништво Београда и околине; друге су без икакве пра

ктичне вредности, али су од научног интереса кад треба знати које све 
рибе живе у одређеној воденој области. Писац може поуздано тврдити 
да до сад није постојао потпун и тачан преглед риба што се лове у 
београдским водама, било као економски важне, било као реткост у 
тим водама. А он мисли да је на своме месту изложити га у званичном 

листу града који је центар рибарства за околне воде. 



ЧЕТВРТИ ОДЕЉАК 

НАЧИНИРАДАЗАНАТСКИХРИБАРА 
У РИБОЛОВНОМ ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА 

анатски рибари у риболовном подручју Београда ловили су од
вајкада и мрежама и удицама. Мреже су несумљиво дошле у 
наше крајеве из роболовних вода у областима у којима су жи
вели и рибарски занат обављали Немци и Мађари. То се види 

по називима разних врста рибарског алата, који су код наших београд
ских рибара веhином немачки, покадшто мађарски, као и по томе како 
се код нас зову поједини начини риболова, или поједине фазе при тим 
риболовима; то he се видети из описа што следују. 

За неко време, док су Турци господарили Београдом, па и за коју 
деценију после тога, били су се одомаhили и турски називи, али су они 
брзо ишчезли, па се вратило на негдашње немачке и мађарске називе 
који су били у употреби пре турске владавине. Томе је, по одласку Тура
ка, допринео и чешhи додир који је од тада наступио између наших ри
бара и оних преко Саве и Дунава. Мало се наших људи тада одавало на 

занатска рибарство "са великим алатом"; велика веhина занатских ри
бара прелазила је "из прека", као рибарски мајстори или рибарски мом
ци, па су преносили собом и називе који су тамо код њих били у употреби. 

Наши српски називи везани су само за "мали алат", јер тај алат ни
је захтевао великих трошкова, па су одувек и наши сиромашнији риба
ри могли лако до њих долазити, немајуhи за то потребе да се обраhају 
имуhнијим пречанским рибарским мајсторима и код њих се навикавају 
на техничке приЈ\Iене везане за таЈ алат. 

Овде he бити, са потребним техничким појединостима, описан и 
велики и мали алат, са терминима какви су се увек употребљавали код 

београдских занатских рибара. За читаоце који немају нарочитог ин
тереса за наше риболове овај чланак неhе имати занимљивости и биће 
доста сувопаран; али циљ чланка и није занимљивост, веh тачан опис 
нечега што има интереса за београдски живот, а о чему треба да остане 
какав траг док још и њега не буде сасвим нестало. 
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Напомињем да се под "великим алатом" разумеју велике рибарске 
мреже: алов, лапташ. пирић и грундкорн; у "мали алат" спадају од мре
жа: влак, бубњеви, кеца, кусака, трбок. сачма и черенац; ту спада и уди
чарски алат: велики струк, пампурски струк, самица и бућка. 

ВЕЛИКИ АЛОВ (ZUG-NETZ, ZUG-GARN, SENNE) 

То је дугачка рибарска мрежа која за рад у Сави и Дунаву достиже 
дужину од 200-300 метара, а за рад у риту и више. Састављен је по 
дужини из више различних комада (платна); сваки комад је дуга чак око 
24 метра и утолико је дубљи уколико при раду има више да се удаљи од 
обале. Сваки је комад састављен од пређе која је утолико гушћа (са 
окцима крупнијим или ситнијим) уколико ће комад при раду бити 
ближи обали, а сваки од комада на своме горњем ободу пришивен је 
(или како кажу рибари "начеткан") на "горњаку", једек (уже) од 24 ме
тра дужине, на коме су нанизани "параши", пловци округласто изре

зани од јагњедине коре, који ће тај горњи обод вући навише, тако да 
мрежа у води стоји усправно. На своме доњем ободу комад је пришивен 
за "дојњаку", предвостручен једек исте дебљине и дужине као што је 
горњака; дојњака је оптереhена нанизаним на њој "оловицама", кома
дима олова који чини да тај доњи обод буде вучен наниже; горњака и 
дојњака одржавају пређу у усправном положају. 

Велики савски и дунавски ал о в састављен је обично из 10-12 кома-
да, посашиваних Један уз други по дужини овако: 

- 1 комад од 50 окаца дубине, 900 окаца дужине, окца од 25 мм; 
- 2 комада од 60 окаца дубине, 900 окаца дужине, окца од 25 мм; 
- 3 комада од 60 окаца дубине, 800 окаца дужине, окца од 30 мм; 
- 3 комада од 60 окаца дубине, 800 окаца дужине, окца од 35 мм; 
- 3 комада од 60 окаца дубине, 700 окаца дужине, окца од 40 мм. 

Први комад, онај што се вуче уз саму обалу и који београдски ри
бари зову "грундкорн" (Gшndgaш), плете се од нешто дебљег и јачег 
конца, пошто он гребе плитко дно пуно шљунка, блата, шљама, каме
на и других предмета који га кваре и цепају. До њега долазе, идуhи на 
воду, два комада који се зову "сокорни" (Sackgaш), нешто дубља, јер су 
им окца крупнија. Између њих уметнута је аловска кеса, коју рибари 
зову "секл" (Sack'l); ова he, при привлачењу алова обали, служити да 
прими сву рибу коју алов буде опколио, а која се не буде спасла преска
кањем преко горњаке. Кеса је дугачка око 4 метра, дубока око 1,50 
метар, а широка за 70-80 окаца, а ова су од 25 мм. На два крајња врха 
кесе, која је четвртаста, привезана је по једна "чукља", комадиh једека 
од 20-30 см, на који је нанизана по неколико оловица; чукље служе за 
то да задњи крај кесе задржавају тако да ова при вучењу мреже остаје 
разјапљена, због чега се на горњу површину кесе пришију још по 3-4 
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крупна параша. Од другога "сокорна" (који долази после кесе) настају 
три комада од 60 окаца дубине, које рибари називају редом "швафцујх" 
(Schweifzug), "драјер", "фиршпиц" и "форкорн" (V Ol'gaш), са окцима од 
30 мм. Напослетку долазе, најдаље на води, опет три "форкорна" са ок
цима од 40 мм. 

Тако састављен "алов од 12 комада" има дужину око 300 метара; 
он је, по своме саставу, најгушhи на ономе своме делу што се вуче поред 
обале, а најдубљи на ономе делу што је далеко на води. На своме крају 
што се вуче уз обалу, он је привезан на "штапац", јаку грану жилавог 
дрвета са ракљом на доњем крају, где је чврсто уракљена једна цигља; 
штапац тада, кад је у води, стоји усправно па, поред параша на горња
ки, и он одржава пређу у приближно усправном положају. Тако исто, на 
онај део мреже што је избачен на воду везан је други, такав исти . . 
штапац, кадшто нешто дужи, а понекад се на томе крају и не везује 

штапац, веh се само саставе горњака и дојњака у једну гужву. Сваки 
штапац на своме доњем крају има "папучу", заобљен комад тврдог 
дрвета који чврсто утврди цигљу на њему, а у исти мах и чини да доњи 
крај штапца лакше клизи по муљевитом дну. Напослетку, за онај комад 
алова (за његов штапац) што је до обале везан је комад једека од неко
лико метара дужине, а за крајњи комад, онај што је на води, везан је 
дуга чак једек, састављен по дужини од 3-4 "пуна једека" од којих сваки 
има око 45 метара дужине. 

Ал о в захтева за рад њиме велики "аловски чамац", обично "рас
товак", какав су београдски рибари обично добављали из Апатина или 
Вуковара. То су чамци нарочите, за рад рибара подесне конструкције и 
форме, са уздигнутим задњим и предњим крајем који носе називе 
"штуир" и "кранцл". На врху кранцла, на самоме кљуну чамца, утврђен 
је "пањ", комад тврдог дрвета; на средини чамца се постави "семпрух", 
кратак патос од дасака, уздигнут за 10-12 сантиметара од дна чамца, а 
који служи за то да на њему стоји "мештер" који избацује алов, и да се 
на њега смести, као пластиh сена, целокупна мрежа, са које се тада цеди 
вода коју је она при раду собом увукла у чамац. На предњем крају ча
мца су уз "канате" (б о чне стране) чамца приковане, једна наспрам дру
ге, две "коломпе", комади јаке храстове даске; за сваку од ових везана 
је по једна замка, звана "гужва од кратког парчета једека, на које је 
намотана стара пређа; кроз ту замку пролази "завозно весло", а тих 
весала има у чамцу по 2-3; стара пређа спречава непосредан додир ве
сла са једечиhем од замке, који би се трењем уз весло брзо искидао. 
Скелет чамца састоји се из неколико пари храстових "јегија", јаких, 
жилавих, на крајевима усправно пресавијених гредица, на које су кова
ним ексерима приковане широке и јаке даске од "табана" (дна) и "капа
та" (бокова) чамца. За предњу јегију, испред седалице за момке "сред
њака" или "пецкеша", везана је јака замка од једека, која носи назив 
"кнебл" и служи за то да се за њу веже дугачки једек што долази од 
аловског штапца везаног за крајњи комад алова. 
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Са таквом опремом, начин рада у Сави и Дунаву описан је у овоме 
што следуЈе. 

Алов је у комадима донесен до обале и ту су комади посастављани. 
За дубоки део алова, онај што he иhи водом, везује се "доњи штапац", 
па се онда алов пренизује (или како то рибари кажу "анцигује") на "сем
прух", тако да му је дојњака окренута "кранцлу", а горњака "штуиру"; 
то раде упоредо два рибара, најчешhе "мештер" и "пецкеш". Кад при 
томе пренизивању наиђе аловска кеса, она се распростре по чамцу тако 
да ју је лако избацити кад на њу дође ред, па се пренизивање продужи. 

Кад је алов тако пренизан у чамац, у овај се уноси и смешта вели
ка празна барка у коју he се метати уловљена риба, као и остали потре
бан прибор што he се носити у чамцу, а то су: "вохпер", широка кеса од 
јаке пређе, разапета на обруч од дивље лозе, затим "лента" и "латкерк", 
ам за онога што води крај алова поред обале, "латшток", дебео јак 
штап којим he се он подупирати вукуhи алов "кобер", кожна кеса са 
резервним оловицама, кљештима, бургијом, ексерима и локотом за 
барку; "пузнови", врста амова од уског кудељног колена, у које се упре
гну рибари кад стану привлачити крају алов; напослетку дође исполац, 
котао за аласку чорбу, кашике, чинија, крчаг, асура и "штагле", мотке 
које he се на месту лова побити у дно воде поред обале и за које he се 
везати барка у коју he се изручивати уловљена риба. Кад је све то гото
во, рибари заузимају сваки своје место у чамцу, отисну овај од обале и 
завеслају у правцу "мета", места на коме he се аловом радити. Напред, 
на "кранцлу", ве сла завозним веслом "кранцарош", а испред њега "сре
дњак" или "пецкеш"; испред овога је "лаптарош" који весла треhим 
завозним веслом или дотерује шта на алову. На "семпруху" стоји читав 
пласт од мреже и једека, а на "штуиру" седи и чамцем крмари кратким 
крмарским веслом "керудером" или сам рибарски мајстор чији је алат, 
или његов заступник "мештер", кога сви момци морају у послу безу
словно слушати. 

Кад се стигло на м ет, стане се на месту одакле he се ал о в почети 
избацивати, а које носи назив "торкеб", па се чамац окрене кранцлом 
на воду, а штуиром уз обалу. Ту лаптарош изађе из чамца, носеhи собом 
крај од кратког једека за који је везан горњи штапац, онај што he се, 
кад алов буде избачен и распрострт по води, вуhи низводно поред саме 
обале. Пошто је лаптарош везао тај крај једека за свој ам, на знак 
мештера момци завеслају на воду, а мештер, пошто избаци поред саме 
обале горњи штапац, продужује избацивати алов, и то увек на десну 
страну чамца, редом комад по комад, док не избаци цео алов. Веслачи 

тада престају веслати, чамац се испречи попреко на ток воде, да би га 
вода лакше носила, па се пусти да "плави", тј. да га вода тако носи. Пла
веhи тако, чамац вуче собом и алов, јер је једек којим је овај везан у 
исти мах везан и за "кнебл" у чамцу. За то време лаптарош, идуhи лага
но низ воду поред саме обале, задржава свом снагом алов да га јака во
да не одвуче од обале и иде полако за штапцем који иде поред обале. 
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Алов га вуче на воду толиком снагом да се он мора снажно одупирати 
и наслањати о свој штап, па и полеhи по земљи. Алов је на тај начин са 
Једне стране задржаван од лаптароша, а са друге стране вучен чамцем 

који плави, све боље "прислања" уз обалу, градеhи једну полуелипсу и 
заграђујуhи рибу. 

Кад се тако пловеhи дође наспрам места где he се алов извлачити 
из воде, мештер да знак веслачима да снажно повеслају обали, вукуhи 
собом штапац који иде водом, а са њиме и алов. Кад штапац буде на тај 
начин привучен на 40-50 метара од обале, на знак мештеров средњак 
једним потезом одреши једек са кнебла, тако ослобођен чамац се упути 
обали што се може брже и чим на ову стигне, из њега искачу момци на 

обалу и потегну вуhи дугачак једек од штапца, да би овај сасвим 
привукли крају. За то време лаптарош је застао, добро се одупро о свој 
штап и задржао у месту горњи штапац алова. То учини да се алов још 

боље прибије крају, тако да му дојњака дохвата дно реке, а горњака са 
парашима на површини воде; риба је тада заграђена као плотом. 

Кад је доњи штапац стигао крају и извучен на обалу, момци стану 
извлачити алов уза саму обалу; мештер извлачи горњаку, средњак дој
њаку, а овоме помаже кранцарош. Место на коме се алов тако извлачи, 

унапред одређено и рашчишhено од шљама, трња, камеља итд., бео

градски рибари називају "аузнем". Пошто тако буду извучена три нај
дубља комада, мештер даје знак лаптарошу да са својим штапцем, 
вукуhи га поред обале, прилази к њему. Овај тада одмах пође низводно 
и од тада води свој штапац тако да се аловска кеса ( секч), која се на 
води познаје по крупнијим и гушhим парашима, исправи како треба и 
да се од тада вуче потпуно разјапљена. Лаптарош, поред тога што мора 
бити снажан човек, мора бити у своме послу и добро извежбан јер, како 
кажу аласи, "лаптарош лови рибу". Од њега на првом месту зависи то 
да ли he алов ићи низ воду како треба, да ли he се правилно прибити и 
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прислонити на дно уз обалу и да ли he кеса за то време бити како треба 
разјапљена, јер онда риба у њој тражи склониште или излазак из пређе, 
а кад једном у њу уђе, она ту и остаје. Лаптарошева брига је и то да, кад 
је он веh са својим штапцем стигао на "аузнем" и тиме затворио круг у 
коме је риба, кеса буде на средини тога круга, нешто мало узводно. 
Тада њему прилази кранцарош и помаже му извлачити његов крај 
алова, при чему лаптарош извлачи горњаку, а кранцарош дојњаку. По
следња дође на ред и извлачи се кеса, у којој је дотле сакупљена риба 
што ју је алов опколио. Риба се из кесе изручи у "вохпер", који после 
тога лаптарош вуче кроз воду до барке која прими рибу, било сву зајед
но, било сортирану по одељељима барке, средини и "шпитаљима". 
Алов се тада поново прениже у чамац ради поновног лова. 

Алов обично лови "средњу рибу", понајвише белу рибу, чортана и 
крупнијег шарана, штуку, протфиша, сомче и понеког смуђа, мрену и 
кечигу. Крупна риба се више држи дубина на којима алов не може да 
ради. Алов се, истина, избацује и на дубокој води, али он почиње зат
варати рибу тек онда кад се "прислони", тј. кад приђе обали на дубину 
мању од три метра. Простор који он тако почисти доста је велики; за 
алов од 12 комада он је, ако је мало јача вода, дугачак по 300 и више 
метара, мереhи од "торкеба" до "аузнема". Понекад се на томе прос
тору нађе и која крупна риба; мештер Иван Шокац извукао је једном на 
мету "Црквиште" аловом сама од 50 килограма, а писац ових редова на
шао је у кеси свога алова, на мету ,,Јалија" крупну јесетру. 

Занимљиво је било гледати рад са великим дунавским аловом у 
време "плове", о којој је у ранијем чланку била реч. Ако није припекло 
јако сунце, које чини да шаран прилегне по дну, он, кад алов на њега 
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наиђе, прескаче преко горњаке, често по мноштво њих у исти мах. 
Судеhи по мноштву шарана који тако искачу из мреже, мислило би се 
да he их остати још много више у алову и да he бити богат лов. Тако 
понекад и буде, али се дешава и то да сви шарани опкољени аловом по
искачу преко параша, а да у алову остане само бела риба, понеко сомче, 

мрена, вретенар и смуђарак. 

Нема много места у Сави и Дунаву, у београдском риболовном 
подручју, на којима може да ради велики ал о в. За тај посао траже се 
места где се дно реке благо спушта од обале на воду, а да такво место 
буде чисто на дужини од бар 250 метара дуж обале, да на њему нема 
пањева, клада или крупног камења, о које би алов запињао"и цепао се. 
У непосредној околини Београда било је у ранија времена неколико 
таквих "аловских метова", око којих су се грабили рибарски мајстори и 
мештери. Одмах испод града, у близини куле Небојше, где данас стоји 
уленгерено мноштво шлепова свих народности, био је чувени мет "Ја
лија", који је нарочито био издашан за време "плове". Затим, испод 
места где се данас налази електрична централа био је такође добар мет 
"Пумпа"; он је почињао испод пумпе којом је једна оближња фабрика 
вукла из Дунава воду за своје потребе. Испод Карабурме био је мет 
"Роспија", наспрам старе Роспи-hуприје, који је давао лепу белу рибу и 
сомче. Шарана је обилато давао мет "Црквиште", чији је "аузнем" био 
код једне увале наспрам вишњичке цркве, а "торкеб" на 250 метара ви
ше њега, на месту које се распознавало по модрој уји на обали. 

Пошто је пре светског рата у Београду бивало по 7-8 великих 
алова, то да међу њима не би било сукоба у расподели метова, рибар
ски мајстори су коцком одређивали на коме he месту који алов ловити 
одређеног дана, а за време од 24 сата. На један мет одређивало се, за 
један исти рок, по 2-3 алова који су, по утврђеном реду, на њему ловили 
"штренг", тј. без прекида. Сутрадан изјутра стизали су на мет други 
алови чији је био ред и отпочињали одмах лов, а они који су дотле ту 
ловили враhали су се у Београд, на Дунавски кеј, где су уловљену рибу 
продавали рибарским трговцима јавним надметаљем. Ако који мајстор 
није хтео искористити своје право да одређеног дана лови на 
одређеном му дунавском мету, он је, надајуhи се бољем лову у Сави, 
ишао са својим аловом на савске метове, на такозвано офишовање, при 
коме се мет ловио само по једанпут за 24 сата па се, кад буде "облов
љен", ишло на који други савски мет. и то се продужавало до 2-3 сата 
после пола ноhи. кад се "завоске", држеhи се средине воде, журило на 

Дунавски кеј да би се уловљена риба продала лицитацијом још истога 
јутра. 

Велики алов је. по правилу, радио у пролеhе, преко лета и у јесен. 
Међутим, било је и рибарских мајстора, као нпр. мајстор Јоца Берле
тиh, који су аловом ловили и преко целе зиме, али и то само офишо

вање, јер зими риба не путује, па се на једноме изловљеноме мету више 
није :могло наhи рибе за више дана после лова. Кад би, у позну јесен, 
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престао да ради алов, настајала би време лова лапташем, о коме ће 
мало даље бити реч. 

Напослетку, истим великим аловом, којим се ловило на савским и 
дунавским метовима, радило се и у ритовима, с том разликом што кад 

је рит простран, горњи је штап ац избациван не уз обалу као при речном 
лову, већ далеко од ове на воду, па је онда цео алов привлачен обали, 
савијан најпре у полуелипсу, а затим у елипсу која се све више сужавала 
док се сва опкољена риба не сатера у кесу и ова се не извуче на обалу. 

У риту се радило и "на дочек", што се обављало на следећи начин. 
Кад се зна да риба потегне из рита у одређеном правцу, нпр. да седох
вати текуће воде, преко пролаза препречи се алов тако да риба, идући 
из рита ка тој води, наилази на аловом преграђени простор. С времена 
на време момци алов савију у полуелипсу, доведу један штапац до дру
гога, скупљају алов, сатерују опкољену рибу у кесу, изруче је у "вохпер" 
па из овога у барку, и забаце поново алов "на дочек". 

ТАЊАРСКИ АЛОВ (ТАЊАРАЦ) 

Разликује се од великог алова тиме што је краћи, састављен од 6-7 
аловских комада, али је много дубљи, и што нема кесу ( секл). Комади 
до обале су му плићи, дубине по 2-3 метра, а комади с воде све дубљи 
што иду даље на воду, тако да достижу дубину од 7-8 метара. Први 
комади, они до обале, су гушћи, са окцима од 25-30 мм, док су они на 
води ређи, са окцима од 35-40 мм. Први комад од обале везан је за јаку 
дрвену облицу која замењује штапац, а задњи крајњи комад има наме
сто штапца "шолн", дугачку мотку оптерећену на своме доњем крају, да 
би у води стајала приближно усправно и раширила тај крај алова. 

Тањарски алов ради на стрмијим и дубљим метовима. Рад је исти 
као са обичним великим аловом, само се нема посла са кесом, пошто 

ове нема, и лаптарош има да запне много више. Јака вода на дубокоме 
мету и велика површина дубоког алова чине да је лаптарошу врло 
тешко отимати алов од воде, тј. задржавати га да не буде одвучен на 
воду. Лаптарош обично полегне до земље, одупирући се на свој дебео 
штап да га вода не би повукла за аловом. Кад је вода нешто јача, он 
мора после свака 2-3 корака побијати штап у блато или песак, омота
вати око њега свој једек, задржавати тако алов свом снагом, па опет 
продужавати водити га поред обале; то тако задржавање алова зове се 

"ударање писке". Дешава се на дубоким метовима и на врло јакој води 
да и то није довољно, већ да алов морају задржавати по 2-3 или и 4 лап
тароша, упрегнутих у јаке амове од широког кудељног колана, па да се 
чак морају поред обале, онуда куда ће они проћи задржавајући мрежу, 
копати јаме у којима ће се они моћи боље одупрети снази воде; 
изишавши из једне јаме, они би ускакали у другу и тако редом докле год 

алов "плави" низ воду. 
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Кад је тањарац тако плавеhи стигао наспрам "аузнема", места на 
које he бити извучен, мештер да знак веслачима да снажно повеслају 
обали, па кад крај алова буде привучен на 40-50 метара од обале, 
одреши се једек са кнебла у чамцу, овај се брзо притера крају, из њега 
поискачу момци, прилегну на једек и привуку крај алова сасвим уз 
обалу. За то време лаптарош је ударио писку и задржао у месту свој 
крај алова. И од тада је посао исти као код обичног алова, само што се 
опкољена риба сатера не у кесу, пошто ове нема, веh у два средња 

комада мреже, који се зову "џакови", па се из ових риба изручује у "во
хпер", а из овога у барку. 

Тањарским аловом се хвата и ситна и средња и крупна риба, наро

чито крупан шаран и по гдекоји крупнији сом; раније се њиме хватала 
и јесетра, сим, паструга, а понекад и сама моруна. Један од некад чу
вених "тањарских метова" било је "Купусиште", дубок и простран мет 
са мађарске стране испод Панчева. Он је у своје време давао крупног 
сама, јесетру и сима, а за време турских аласа још и моруну. Данас је 
сасвим искварен, разривен или засут. У Сави и данас има дубоких мета
ва на којима може да ради тањарски алов; један је такав мет испод 
Умке, на српској страни; други је на Великој Дубоки, и један на Брески 
више Забрежа, али ти метови не дају ни издалека онакву рибу какву су 
некад давали. Ти савски тањарски метови данас, у време кад се према 

водостају Саве може на њима ловити, дају поглавито осредњег и круп
ног шарана, понеког смуђа, сомче и белу рибу. Данашњи београдски и 
земунски рибари ту раде на "храну"; кувају у великом котлу и разбацу
ју по мету јечам, који пада на дно и задржава шаране на мету док их 
тањарац не скупи у барку. Али некадашње крупне рибе на тим метови
ма више нема. 

МАДРОВА ЧКИ АЛОВ (САЛЕЋАК) 

То је врста омањег алова без кесе, који носи назив по томе што 
њиме највише раде сељани из села на српској обали Дунава, као што су: 
Дубравица, Петка, Рам, Кисељево. Винце и др., а које београдски аласи, 

кад они дођу да лове у београдским водама, називају "мадровцима"; 
сами мадровци називају тај алат "салећаком", пошто се њиме на брзу 
руку "салети" риба. 

Тај се алов састоји из једног комада пређе, дугачког по 60-70 
метара, са окцима раније од 15-25 мм, а данас од 25 мм; дубина пређе је 
60-100 окаца. Онај крај алова што се прво избацује из чамца везан је за 
штапац нешто дужи, а лакши од штапца великог алова, и КОЈИ се зове 

"клеча"; други крај, онај што иде на воду. везан је за кратку облицу од 
дрвета, за коју су везане горњака и дојњака мреже, прва са нанизаним 

пловци!\Iа "парашима", а друга са нанизаним оловицама. За исту облицу 
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везан је и дугачак једек којим he се алов, кад буде по води разбачен, 
привлачити обали. 

Рад мадровачким аловом је овакав: алов се прениже и сложи на 
покретну широку даску која се са свом мрежом и њеним једеком може 
износити из чамца и уносити у овај; један од рибара, који се зове 
"клечаџија", извуче са даске на обалу клечу и држи је у руци усправно; 
два рибара повезу завозним веслима, а четврти постепено и лагано спу
шта мрежу из чамца у воду, без лупе и буhкања, оловице напред, а пара

ше назад, док сва мрежа не буде избачена тако да направи у води 

четвртину кружног лука, чији је један крај сама клеча. Кад је и задњи 
крај мреже избачен из чамца, овај се управи ка обали, а за то време се 
из њега пушта у воду дугачак једек везан за тај задњи крај мреже. Чим 
је чамац пришао обали, рибари искачу из њега и сложно потегну једек 
па привуку задњи крај алова обали; тиме брзо затворе полукруг и опко
ле рибу која се ту на мету буде затекла. Рибари тада скупљају мрежу на 
обалу и сужавају полукруг који она прави, а за то време клечаџија им 
лагано прилази са својим крајем мреже док не дође на 6-7 метара од 
њих; тада њему приђе у помоh један од три рибара, па обоје скупљају 
свој крај алова на обалу. Кад је мрежа тако скупљена, у њој се онде где 
се оба пара рибара при томе скупљању буду састала, нађе сконцентри
сана сва аловом опкољена риба, коју рибари тада покупе и изруче у ча
мац. Кад је то свршено, мрежа се поново пренизује на даску и спремна 
је за идуhи лов. 

Мадровци су необично вешти и хитри у лову таквим алатом. Они 
раде веhином "по буџацима", омањим просторима где други алат не 
може да ради, а где се нарочито бела риба скупља у мирну плитку воду. 
Раде готово увек само ноhу, а њихов омиљени начин рада је "околиш", 
при чему се аловом брзо, за неколико минута, опколи неко такво ме

сто, привуче се крају риба која се ту буде затекла и изручи у чамац, па 
се пређа за тили час опеr прениже на своју даску и одмах се лови опет 
такво неко место у близини. За једну ноh мадровци излове по двадесет 
и више метова, поред свег губитка у времену при путоваљу од мета до 

мета. Раније, док су дунавски мадровачки метови били на мађарској 
страни, они су за тили час обловили мет иако су мађарски финанси у 
његовој близини, а они немају никакве рибарске дозволе -ни српске ни 
мађарске. Ако их финанси изненаде, они остављају алов, хитро ускачу 
у свој чамац оставивши клечаџију на обали са његовим крајем алова, а 
поневши собом крај дугачког једека везаног за други део алова. Кад су 
се удаљили од обале за дужину једека, они сложно из чамца потегну 
вуhи једек, а са њиме и алов, у чамац, а са аловом и клечаџију који се, 
вучен тако кроз воду, чврсто држи за клечу. Кад је и овај ускочио у 
чамац, они највеhом брзином пребегну на српску страну, мада финанси 
на чамац који пут и пуцају. Чамац са мадровачким аловом могао се 
издалека на води распознати; мадровци су увек возили на три завозна 

весла, од којих су два напред, на предњем крају чамца, а треhе на зад-
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Сл. 7. - Pag маgровачки.м аловом 

њем крају, позади оно
га што крмани. Они 

никад нису носили ба

рку у чамцу, веh су ри
бу изручивали у чамац 
и тако је ујутру про
давали, било на Дунав
ском кеју београдским 
рибарским трговцима, 
било по селима у чијој 
су близини ловили. 

Београдски риба
ри у ранија времена ни
су радили мадрова

чким аловом, јер је та

да за рибарске момке 
било довољно великих 

алова и лапташа, али после светског рата, кад је нестало тога великог 
алата, мадровачки алат се, као спретан и јевтин, и код њих одомаhио. 
Наместо негдашњег великог дунавског алова, сад се, и то само лети и у 
јесен, може ноhу на води срести и по који београдски аловчиh мад
ровачке сорте, који лови "буџаке и околише", па покаткад у зору 
донесе на Дунавски кеј пун чамац беле рибе за лицитацију. 

ГРУНДКОРН (GRUNDGARN, SPIEGEL-NETZ, TRAMAIL) 

Мрежа коју рибари на нашем приморју називају "попуница" код 
београдских рибара нема српског имена, веh се зове онако како је 
називају пречански рибари који су је к нама и донели. Дугачка је 60-100 
метара, дубока 2-3 метра, кадшто и нешто више. Састављена је из три 
једна преко друге прешивене пређе, две спољне, које носе назив 
"шпиглови", са пространим окцима од 150-200 мм, исплетене од дебљег 
и јачег канапа, и једне унутарње, "лиша", врло танке и лаке, од танког 
меког конца, са окцима од 25-30 мм, по дубини двапут веhе од оних две
ју спољних. Све су три пређе по целој дужини пришивене (,,начеткане") 
на два једека исте дужине као оне, један на горњем други на доњем 
ободу тих пређа (горњака и дојнака мреже). На горњаки су нанизане 
"плутаче", котури од плуте или јагњедине коре, а на дојнаки оловице. 
Један и други крај мреже не везује се за штапце као алов, веh се само 
на њима саставе крајеви горњаке и дојњаке у један чвор, а за овај се ве
же једек којим he се мрежа, кад се буде распрострла по води, вуhи по 
овој и увуhи у чамац кад буде требало. Олакшана горњака и отежана 
дојнака чине да пређа, разбачена по води, стоји усправно као плот. 
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Грундкорном се ради 

или са два чамца између 
којих се, кад се постепено 

удаљавају један од друго
га, разбацује мрежа, или са 
једним чамцем и барком за 
рибу. У том случају, кад се 

дође на место где he се ло- Сл. 8.- Мрежа .. zрунgкорн" 
вити, избаци се из чамца 
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најпре барка у воду, за њу се привеже крај једека везан за један крај 
мреже, па се онда чамац удаљава од барке попречно на ток реке, а за то 

време један од рибара избацује мрежу у воду. Кад је сва мрежа 
избачена, чамац се окрене право низ воду и онда са једне стране он, а са 
друге стране барка ношена водом вуку собом мрежу низ воду. Кад 
мрежа сретне рибу, ова, а нарочито шаран, смуђ или буцов, покушава 
да кроз њу прође. При томе она гура меку лабаву пређу кроз крупно 
око (шпигел) спољне пређе, протера је главом кроз ову и тако сама 
себи направи кесу у коју се заплете и не може више из ње изаhи, јер што 
јаче надире да прође кроз пређу, меки лиш се све више извлачи кроз 
шпигел и кеса постаје све дужа; њоме спутана риба, ма како била снаж
на, нема маха да се кроз њу пробије или да се окрене назад. Њу мрежа 
тако вуче собом док не буде увучена у чамац, што се ради сваких 10-12 
минута, кадшто и чешhе. Наместо барке често се за крај мреже везује 
обичан шафољ; и једно и друго, ношени водом, вуку мрежу довољно 
брзо; кад је чамац на мекшој води, а они на јачој, веслачи имају да 
добро запну да би један и други крај мреже ишли упоредо. 

Грундкорн најбоље ради на пространим прудовима где је јака вода, 
и на пол ој ама где нема задева. Њиме се врло лако ради, а кад је риба "на 
перу", тј. не држи се речног дна, лов може бити врло из даш ан. 
Међутим, он је данас сасвим изашао из употребе у београдским водама. 

ЛАПТАШ (AUFMATTSEG'N) 

То је неоспорно најмоhнији рибарски алат за лов у великим 
текуhим водама. Он захтева два рибарска чамца, иста као они са који
ма се ради аловом, и послугу од шест извежбаних рибара (лапташка 
партија), по њих тројица у свакоме чамцу. Ради пловеhи низ воду, 
вукуhи раширену и разјапљену мрежу средином воде, или ближе једној 
или другој речној обали, по плиhацима или највеhим речним дубинама. 
Дугачак је "за пун једек", тј. 45-48 метара, дубок 6-10 метара према 
величини окаца и броју ових по дубини, а што се одређује према томе 
да ли се лапташ прави више за плиhа места или више за дубине. Рибари 
их према томе разликују на ове три врсте: 

- лапташ "честар", са окцима од 25-30 мм, 140-150 ока дубине, 
одређен поглавито за савске прудове и плиhаке; 
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- лапташ "сметењак", са окцима од 35 мм, 130-140 ока дубине, 
одређен и за плиhаке и за осредње дубине; 

- лапташ "редар", са окцима од 40-50 мм, 125-135 ока дубине, 
одређен за дубине. 

Ранији рибари су радили са још ређам пређом и дубљим лапташи
ма; кад су окца имала више од 70 мм, лаhташ се звао "корана", са којом 
су нарочито негдашњи турски рибари у Београду радо радили. Не сме 
се претерати са дубином мреже, јер преко одређене дубине она се 
набацује преко горњаке и изручи рибу што је дотле у њој била, или се 
пређа "усуче", тј. намота око дојнаке. Иначе, што је год величина окца 
мања, лапташ све више хвата ситнију рибу; редарем се радило само на 
крупну рибу, за коју је он много подеснији, јер лакше и брже пролази 
кроз воду, брже се затвара и не скупља по дну реке шљам, лишhе од 
врба и др. као честар и сметењак. 

На своме горњем ободу сама пређа (коју рибари зову "лиш") 
пришивена је ("начеткана") на горњаку, на коју су нанизани пловци 
"параши". На доњем ободу лиш је начеткан за дојњаку, предвостручен 
једек исто онолико дугачак колико и горњака, тј. 45-48 метара; на дој
њаки су нанизане оловице, па параши и оловице чине да пређа, кад у 
води стоји мирно, стоји у њој усправно. Кад мрежа ради, оба су њена 
краја привезана за по један "штапац", исти онакав као код алова, само 
нешто тежи, нарочито кад се лапташем ради по дубинама; штапци се 

тада на своме крају оптерете "гранатом", венцем од комадиhа једека на 
који је нанизана по десетину оловица, да би штапац брже одвукао 

мрежу на дно. Крајеви мреже што су уз саме штапце зову се "шлемови". 

Чамци са којима се ради лапташем исти су као и они са којима се 
ради аловом; покадшто су нешто мало мањи. Сам рад лапташем овакав 
је: чамци, пошто су стигли до места одакле he почети рад, стану један 
уз други пореборке, кранцловима окренути на исту страну; у једном 
чамцу, и то десном. на крми Је мештер, а на другоме лаптарош; у сваком 

чамцу су још по два рибарска момка, средњак (пецкеш) и кранцарош. 
У мештеровом чамцу веже се крај горњаке за горњи део штапца, а крај . . 
до.1њаке, провучен кроз папучу штапца, за доњи краЈ овога, па се лап

таш прениже из мештеровог у лаптарошев чамац, где му се његов 

други крај онако исто веже за други штапац као што је то учињено са 
првим крајем. Кад је то учињено, лапташ се опет пренизује, али само до 
половине своје дужине, у мештеров чамац и тада Је све готово да се 

одмах може ловити. А лов се обавља на следеhи начин. 

Чамци се отиспу један од другог у супротним правцима; за то 

време мештер и лаптарош разбацају мрежу попречно преко тока реке. 
Кад је лапташ избачен у воду, чамци се окрену низводно, а мештер и 

лаптарош спуштају у воду "лацзле" (Leitseil), дебеле јаке једеке везане 
за оба штапца, а који из чамаца воде лапташ по дну воде. Лацала се спу

шта толико колико је потребно да мрежа сиђе на дно, што се познаје по 
"куцању" штапаца по дну реке. На команду мештера момци завеслају 
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низ воду умереном брзином; кад би се та брзина смаљила, лапташ би се 
у води отромбољио и не би се од љега начинила кеса, или би се набацио 
преко горњаке; ако је та брзина веhа него што треба, штапци се одижу 
са дна. што не треба да буде. А при умереној брзини штапци и дојљака 
иду по дну, а лапташ се претвори у једну широку кесу (коју рибари зову 
"пузен") у којој се риба забуни и остаје у љој док се мрежа не извуче у 
чамце. А то се чини после неколико минута, пошто је тако вучен 
лапташ предрљао дно реке на дужини око 60-100 метара; на мештеров 
знак чамци се упуте Један другоме на сусрет, а за време тог прилажења 

мештер и лаптарош. сваки из свога чамца. крате лацале да вода не би 

набацила лиш на горљаку и изручила рибу из пређе. Кад су се чамци 
састали, они се својим предљим крајевима (кранцловима) вежу један за 
други набациваљем једне унапред спремљене замке од једека, па онда 
мештер и лаптарош "чупају" сваки свој лацал из воде, док им до руке не 
дођу штапци. Кад то буде, они убаце свој штапац у чамац, прихвате 
мрежу за горњаку, а њихови средљаци за дојњаку, и што могу брже ув
лаче их пола у један, а пола у други чамац. Сав је лиш остао у води при
купљен у чамце, па кад лапташ буде тако "затворен", сва је ухваhена 
риба у томе лишу на гомили. Мештер и лаптарош тада увлаче сваки 

свој лиш у чамац; ако у љему има рибе, она се тада појави у лишу и уву
че у чамац, па се вади из љега. По која риба се деси и "на таљиру", тј. на 
ономе месту мреже где се мештер и лаптарош, извлачеhи горљаку и 
дојњаку, буду састали. 

Чим је риба извађена из лапташа, овај је, онако како је у тај мах 
сложен у чамцима, спреман за идуhи лов. Ако се мисли неки простор 
прескочити због паљева, клада, потопљених ленгера и др., или се мисли 

иhи више на воду, или ближе обали, мештер командује "чамац напред"; 
оба чамца везана један поред другога упуте се тада у назначеном пра

вцу. Кад се довеслало на место где he се радити, чамци се раставе и да
ље се ради као што је малочас описано. 

а ~ v 

n 

ток реке 

Сл. 9. - Маневрисање лаййlаше.м Сл. 10. - Прикуйљање лайй1аша 
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Ј едно разбацивање лапташа, плављење низ воду и увлачење мре
же у чамац назива се "једна рина", а тако исто под "рином" разуме се и· 
тако једним потезом обловљен простор, обично дуга чак 60-100 метара, 
а широк за дужину лапташа (око 50 метара). Кад је рина поред обале, 
а дно се постепено, али стрмо спушта идуhи на воду, она се назива 

"полиш", а сам рад "полишовање". Тада чамци, вукуhи лапташ, не иду 
упоредо, веh онај што је уз обалу заостаје, док други измиче, тако да 
лапташ ради као што ради обична загажња поред речне обале. А кад је 
рина на води, рибари кажу да "терају глајх-рину", при чему чамци иду 
сасвим упоредо, раздаљени један од другога за дужину лапташа. И тако 
се ради док се, ловеhи низ воду, не стигне до места где се лов прекида. 

Надмоhност лапташа као рибарског алата над другим алатима у 
томе је што он ради и по плиhацима и по највеhим савским и дунавским 

дубинама, и уз обалу и 

Сл. 11. - Pag лайГПаии:Аt (Професор Пeiliporю/1 стоји у 
чамцу и йриgржава лайГПаш) 

насред воде; што се не 

извлачи на обалу, као 
алов, веh непосредно у 
чамце, и што Је рад њи

ме врло брз: док се ис

тера Један аловски мет, 

може се истерати по 

7-8, каткад и више ла
пташких рина. Он ради 

и кад је издрпан, јер ри
ба у њему нема времена 
да нађе рупе кроз које 
би се извукла из пређе. 
Напослетку, он ради у 

свако доба године, па и 

по непогодама, мразевима и између санти леда по Сави и Дунаву. 
Лапташ хвата сваковрсну рибу и сваке величине. Ситна риба, која 

би се могла провуhи кроз окце пређе, ипак се хвата јер се препречи 
преко конца, или се за овај закачи својим перајима, бодљама или бр
ком. Њиме није тешко савладати и најкрупнијег сама, маневришуhи на 
аласима познат начин, а који he бити описан у једноме од идуhих чланака. 

ПИРИЋ (МАЛИ ЛАПТ АШ) 

То је нешто краhи и плиhи лапташ који ради такође са два чамца, 
али мања од лапташких. Захтева послугу од четири рибара, наместо 
њих шест колико их захтева рад лапташем. У сваком чамцу су по њих 
двојица, од којих један весла "на трапезане", са два завозна весла, а 
други разбацује и води мрежу између чамаца раздаљених један од дру
гога за онолико колико је пириh дугачак. Рад је исти као и лапташем, 
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чије све добре стране има и пириh: хвата исту рибу као и лапташ, ради 
и на плиhацима и у дубинама, насред воде и поред обале, а брже се зат
вара него лапташ. Па ипак, мање је код београдских аласа одомаhен но 
лапташ. 

ВЛАК 

То је четвртаста кеса од пређе, без икаквог рама, коју два рибара, 
са два чуна, "чланеhи" (веслајуhи једном руком кратким чунарским вес
лом) вуку између ових било по дну реке, било "у пола воде". Кеса је 
дугачка 4 метра, широка 8 метара, а дубока 2,50 метра. Горњи и доњи 
обад мреже носе називе "горња и доња повора"; леви и десни обод кесе 
називају се "растане". За крајеве доње поворе везан је по један јак једе к 
који на своме доњем крају, онде где је везан за повору, има по један 
терет (који се назива "ђуле") од 3-7 килограма тежине, према дубини 
на којој се влаком ради; тако оптереhен једек назива се "поставац". За 
крајеве горње поворе везан је по један танак једек ("иншљиг") који се 
назива "стражица". Честина пређе зависи од тога и на какву се рибу ра
ди, да ли на средњу или на крупну, и према томе се праве: 

- влак "честар", са окцима од 25 мм, 
- влак "редар", са окцима од 50-70 мм, 
- влак "корана", са окцима од 100-130 мм. 
Рад са влаком је овакав: два рибара- ортака или мајстор са својим 

шегртом, сваки са својим чуном, изађу на место одакле he почети лови
ти, било средином реке, било ближе једној или другој обали; чунови се 
поставе поребарке један уз други, па се влак прениже пола у један, пола 
у други чун. Кад је то учињено, чунови се отисну један од другог, а ри
бари избацују из њих сваки своју половину мреже, док не дођу до ра
става; тада спуштају у воду најпре оба ђулета са поставцем, па за овим 
и крајеве повора, пазеhи да стражица буде толико затегнута да мрежа 
између чунова остане разјапљена. Сваки од два рибара тада једном 
руком "члани" са спољне стране свога чуна, а другом руком држи у исто 
време и свој поставац и своју стражицу, поставац целом стиснутом ша
ком, а стражицу преко кажипрста. Мрежа се тако постепено и лагано 
спушта ка дну реке, док се не осети да су ђулад ударила о само дно; кад 
то осете, сваки од два рибара стегне чврсто у руци свој поставац, затег
не колико треба своју стражицу, па почну са растављеним чуновима 
чланити низ воду. Ако вода није довољно јака, један или други чун се 
попречи да би га вода лакше носила и помагала веслачу. Поставац и 
-:тражица се крате или попуштају како би ђуле непрестано додиривало 
дно, али само за толико колико је потребно. 

Кад тако вучен влак сретне рибу, ова њушком дирне кесу од пре
ђе, што рибар одмах осети на стражици пребаченој преко кажипрста. У 
томе тренутку оба рибара скоче на ноге, па нагло и снажно тргну сваки 
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свој поставац, тиме одигну своје ђуле и затворе кесу од пређе; вукући 
од тада напоредо поставац и стражицу, они тако затворену кесу извуку 

-том Вод~~: 
Сл. 12. - Pag влако.м 

до површине воде, спа

зе у њој затворену рибу 
и увуку је са пређом у 
Један или други чун. 

Ако је ухваћен крупан 
сом, њега, кад је изву

чен до површине воде, 

ударе нарочитом зато 

спремљеном гвозденом 

куком у облику велике 
удице, па тек онда запну 

да га савладаЈу и да, док 

један од њих чврсто др
жи куку, други га хвата 

за вилице и уз помоћ 
првога увлачи га у чун. 

Раније је била доста честа ствар да влак "салети" сама од 50, 60, 80 
килограма. 

Влак захтева велику извежбаност рибара и тачно познаваље дна 
на коме ради, јер кад мрежа запне за какву кладу, пањ, ленгер, греду и 
томе слично на дну воде, рибари га ишчупају свег раздераног, рас
пореног и често више неупотребљивог. Али за веште влакароше какви 
су некад били Тоника Балгач, Кокан, Михаило Вергенес, Влада и 
Алекса Богдановић, Адам Симић, Тоша Кеза и брат му Никола и др. то 
је врло моћан рибарски алат. А за вештог влакароша је било право 
задовољство кад осети рибу чим њушком само дирне пређу и за тили 

час је убаци у свој чун. 

КЕЦА (SCHLEPPSACK) 

Конична мрежа разапета на троугласту дрвену рогуљу; доња 
ширина, којом мрежа гребе дно реке, износи око 2 метра, а кеца има 
дужину од 3-4 метра. Окца на пређи раније су била од 15-20 мм, а данас 
не смеју бити мања од 25 мм. Краци троугласте рогуље на своме доњем 
крају носе по једну на њима добро утврђену цигљу, да би кеца, вучена 
чуном, гребала речно дно. Једек што вуче мрежу везан је за дрвену 

пречагу при врху троугла, и то преко његовог горњег темена. Цигље су 
међу собом везане "дојњаком" кеце, танким олабављеним једечићем на 
коме су нанизане оловице које чине да доњи крај кесе не само гребе 
дно, већ и да истерује рибу из рупа по дну воде. 

При раду са кецом рибар у чуну једном руком "члани" својим 
кратким чунарским веслом, а другом руком држи крај једека што вуче 
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мрежу, кратеhи овај или попуштајуhи га по по
треби. Мрежа ради по осредњој дубини, било сре
дином воде, било уз обалу, и хвата обично си
тнију рибу коју у путу сретне. Рибар је тако вуче 
по неколико минута па је, остављајуhи весло, из
влачи на површину воде. а одатле у чун и истресе 

из ње ухваhену рибу. Кад је то урадио. он поново 
баца у воду "чукљу" (шиљак од кесе), спусти у 
воду рогуљу и мрежу док не падну на дно, па про

дужује ловити. Кад рибар добро познаје дно на 
коме ради, па протера мрежу поред саме кладе 

или пања, лов може бити и врло издашан; деша

вало се да кеца ухвати и сома од 50-60 килогра
ма, ако Је он ушавши у кецу, тражио излаз из ове 

на њеном задњем, уском делу, завукао главу до 

чукље и тако остао, не могуhи се окренути уна

зад, док га кецарош заЈедно са кецом не увуче у 

ч ун. 

КУСАКА (KNOCHENSACK) 

То је трострука пређа, иста онаква каква је 
код напред описане мреже "грундкорна", разапе
та на исту онакву дрвену троугласту рогуљу као 

кеца, истог облика и исте величине, кадшто не
што мало веhа. Дојњака троструке мреже везује 
обе цигље на рогуљи; она не само да није затегну
та, веh је полукружна и носи на себи уздуж нани
зане коске коњских ногу. Циљ је тога да кад се 
рогуља са мрежом стане вуhи по дну на коме су 

рупе и мангуре, те коске својом тежином и кло
парањем расплаше рибу у рупи; риба тада, веh 
покривена троструком пређом као ПОЈ:Ьавом, гу
рне у ову, протера главом лиш кроз КОЈИ од шпи-

Сл. 13. Кеца 

глова, тиме направи себи кесу и остане уплетена Сл. 14. _ Кусака 
у њу док рибар после неколико минута вучења 
мреже чуном, ову не увуче у чун и извади из ње у 
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лишу заплетену рибу. Рад је исти као са кецом, само што риба може из 
кеце још и изаhи, али из кусаке то не може. 
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БУБЊЕВИ (VERVEUX) 

Бубањ је омања ваљкаста мрежа састављена од 2-3 левка од 
пређе, навучених на дрвене обруче; први је левак веhи, други мањи. Ле-. . 
вкови су намештени Један позади другог, а опкољени су Једном ваљкас-

том пређом која их све обухвата. Од средине предњег, најширег обруча 
полази једно крило од пређе, дугачко 2-3 метра, које служи за то да 
упути рибу у први левак. Кад је риба кроз овај прошла, она се нађе у 
једном ограђеном простору из кога је једини излаз други левак; кад је и 
кроз овај прошла, опет се нађе у затвореном простору из кога јој више 
нема излаза. На своме предњем крају крило је везано свом својом ши
рином за дугачак штап, који се забије у дно воде и држи крило успра
вно; на задњем делу бубња је кратак кочиh, који се такође забије у дно 
и држи бубањ потпуно опружен. 

Бубњеви се праве велики, средњи и мали, према дубини воде у коју 
ће се постављати. Велики бубњеви имају широке обруче од 1-1,60 ме
тра пречника и пређа им је ретка; мали имају обруче од 50-56 сантиме
тара пречника и пређа им је густа. Добро опремљен рибар чунарош 
понесе их у лов по неколико десетина комада у чуну; кад се ради чам

цем са 2-3 рибара, понесе их се и по која стотина, које великих, које 
средњих. 

Бубњеви могу радити: 
при доласку воде, кад се поразмештају на фоковима кроз које 

риба улази у рит, или у самој реци, дуж обале, понајчешће по обалским 
врбацима у које риба при доласку воде радо улази; 

при опатку воде, али онда само на излазима из рита, како би 

дочекали рибу што се из рита упути у реку. 

На подесној води бубњеви су моћан рибарски алат и лов бубњеви
ма Је често врло издашан. 

ЧЕ Р ЕНА Ц ( CARRELEI) 

То је мала мрежа у облику квадрата, чија је страна дуга око 1-1,50 
метра, исплетена од танког конца, са окцима од 30-40 мм, разапета на 
два укрштена полукружно савијена дрвена штапа; четири краја тих 

обруча, за које је везана квадратна мрежа, обавијена су са по једним 
оловним ваљком, а за горњи крај справе, онде где се штапови укрштају, 
везан је танак једек који ће рибар у чуну држати у једној руци, док ће 
другом руком чланити. 

Черенцем се ради па два начина. На изласцима рибе из рита или 
баре, или испод каквог моста или пропуста, рибар препречи свој чун, 

учврсти га у Ј\Iесту и спусти на дно черенац; по овоме је, а између 

укрштених штапова. испреплетао неколико конаца, које је опет везао 

концем чији је крај натакао на своје уво; кад рпба у проласку наиђе у 
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черенац, она удари на који од испрекрштаних комада, што рибар осети 
на своме уву и одмах диже черенац; то се зове "черенчити на слушала". 

Али је много чешhи други начин рада који се састоји у следеhем. 
Рибар, изишавши са својим чуном насред реке, спусти черенац 

управо на дно и пушта му толико једека да осети 
да је он пао на дно. Он тада полако члани низ 
воду, придижуhи и спуштајуhи черенац тако да се 
он час нешто мало одигне са дна, а час на њега 

падне. Пошто се то ради само лети, и то на јаком 
сунцу, кад шаран прилеже на дно реке, черенац 

хвата рибу или кад падне на њу и поклопи је или 
ако се придигне баш у тренутку кад је риба на
ишла између укрштених штапова; у првом слу
чају шаран виси испред квадратне пређе, закачен 
о своје леђне бодље, а у другом он је одозго на 
самој пређи. Черенцем се на такав начин хвата 
искључиво шаран, и кад је лети јака припека, лов 
може бити издашан. 

* 
То је рибарски мрежарски алат којим су 

Сл. 15. - Ч ере нт! 

занатски рибари у београдском рибарском подручју одувек радили и 
који се у тој области и до данас одржао. Поред тог алата могле би се 
још навести и две омање мреже којима се и данас покадшто ради, али 
тако ретко да се оне не могу уврстити у алат којим је одиста београд-
еко рибље тржиште снабдевано рибом. То су "трбок" и "сачма". · 

ТРБОК 

То је конична кеса широка око 3 метра, дугачка 3 метра, а висока 
око 1,50 метар, исплетена у облику кеце навучене на полукружну рогу
љу од пресавијеног високог дрвета; за рогуљу је утврђена усправна ви
сока штица помоhу које се тако разјапље
на кеса спушта вертикално у воду поред 

чамца са којим се ради, и прислони уз ка
кву подводну кладу, најчешhе поред оба
ле реке. У чамцу су три рибара: један, сто
јеhи насред чамца, прислања кесу уза . . 
кладу, а друга двоЈица на два краЈа чамца 

штицама буhкају поред кладе што могу 
јаче и брже; расплашена риба, која се уз 
кладу буде нашла, јурне на воду, улети у 
кесу, па се из ове извади кад се трбок 
увуче у чамац. 

Сл. 16.- Трбок 
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САЧМА 

То је јако увеhано обично "турско сертме", које се, наместо да се 
баца с руке и с рамена као та мала мрежа, вуче једном половином свога 
обода по дну реке, а другом половином је разапета дуж чамца испре
ченог попреко на ток воде, који два рибара потискују низ воду чланеhи 
кратким веслима. Мрежа ради по плиhим просторима; онај њен део 
што гребе дно, скупља и потискује собом рибу на коју наиђе, а кад ри
бари мисле да у њему има рибе, спусте са каната чамца у воду онај обад 
мреже што је био распрострт на чамцу и он, павши на дно, покрије рибу 
која се у мрежи буде затекла. Мрежа се тада увлачи у чамац као обично 
сертме и риба се из ње истресе у чамац, па се мрежа опет намести за 
идуhу вучу. 

Али, поред мреже, код београдских рибара био је одвајкада разви
јен и рад удицама. Удичарски алат стаје мање од мрежарског, али лов 
таквим алатом може бити тако исто издашан као и мрежарским, а у 

нарочитим приликама, поглавито лети и на бистрој води, он може бити . . 
ЈОШ издашниЈИ. 

Врсте удичарског алата које су одувек употребљаване, а и данас се 
употребљавају, јесу: мали и велики рибарски струк, пампурски струк, 
сомовски цуг, самица и буhка. Оне he овде бити укратко описане. 

МАЛИ РИБАРСКИ СТРУК 

Дебео и јак кудељни канап (иншљиг) од 250-300 метара дужине 
везан је за потежи камен спуштен на дно реке и опружен по дну низвод
но, у правцу тока реке. На сваких 1,50-2 метра размака дуж њега веза
но је на њему по једно "путило", јак тањи канап, предвостручен, од 
20-30 см дужине, на чијем је другом крају везана омања изоштрена 
удица. На удици је мамац: г листа, рова ц, буба (ларва воденог цвета) или 

- no&pwннct воде 

Сл. Ј 7. ·· MtiЛII f!IIUiiJ!cJ;u clllj}\'J,· 

-
ваљак од куваног куку

рузног брашна. Камен 
на дну везан Је дугим та

нким једечиhем за ти
кву коЈа Је на површини 

воде изнад њега, озна

чујуhи место где је по
четак струка. 

Ради се чуном, са 

једним или два рибара 
"струкароша"; они струк 

увече разбацују, а ујутру 
зором га ваде у чун, по

чињуhи са тиквом, по-
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скидају са удица ухваhену рибу и спреме га за ново бацаље. Струк се из 
воде скупља у корпу коју рибар држи пред собом у чуну окренутом 
попречно на ток воде; за бацање струка удице са мамцима се нанижу на 
ободу (канатама) чуна да би било лакше избацивати их. Кад се ради ва
љцима на шаране, струк се вади по 2-3 пута дневно, да се не би дало 
времена шарану да се ухваhен откачи са удице. 

ВЕЛИКИ РИБАРСКИ СТРУК 

Разликује се од малог струка својом дужином и бројем удица које 
су нешто веhе; он може имати по 500-1 000 удица. Ради се исто као 
малим струком, али не са чуном, веh са струкарошким чамцем, са бар 
два рибара, од којих један вози "на трапезане" са два кратка завозна 
весла, а други разбацује или вади из воде струк. 

ПАМПУРСКИ СТРУК 

По својој намени разликује се од обичног рибарског струка тиме 
што се на удице не меhу никакви мамци, тако да се риба не хвата на 

уста, веh је оштра удица 
закачи у пролазу за бо
кове, трбух или реп. 
Има 100-150 удица, а 
путила су нешто дужа и 

много чешhа но код оби
чног струка: она су по 

30-40 см дужине, а на 
растојаљу од 30-35 см 
једно од другога. За го-
лу удицу везана Је по 

једна "плутача" (,,пам
пур"), комад плуте који 
држи удицу уздигнуту 

од дна, а у исти мах и 

чини да се она са пути

лом љуља, деЈством во-

Сл. 18. - Па.t.tйурски сШрук 

дене струје. Кад риба наиђе у пролазу између два путила, једна од удица 
је дохвати, забоде се у љу и задржи се; кад се она стане отимати, закачи 

је још која удица и спута тако да она ту остаје док струк не буде пре
гледан од рибара и риба скинута са удице. 

Ради се са обичним струкарошким чамцем, најчешhе са два ри
бара. Струк остаје у води за све време струкареља; прегледа се обично 
рано изјутра па, пошто се са љега поскида закачена риба, удице се изо-
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штре турпијом како која од њих наиђе, и опет се спуштају у воду. Пам
пурским струком се ради на кечигу, јесетру, сима или сома. Риба се, на-. . 
рочито крупниЈа и снажниЈа, покадшто и откачи са удице и тада за дуже 

време носи рану на месту где је била закачена. 

СОМОВСКИ ПУГ 

Јак, де бео памучни конац, који се замочи у те р да би се дуже у води 
одржао, дужине 120-150 метара, са 50 крупних сомовских удица, везан . . 
Је за тежак камен КОЈИ се из чуна или чамца спусти на дно воде, а место 

му је означено тиквом на површини воде, везаном за камен. На удице 
се меhе мамац: живо ситно шаранче, жив чиков или пијавица. Цуг се 
разбацује не као обичан рибарски струк низводно у правцу тока воде, 
веh се почиње од каквог дубљег места поред обале, па се кривуда на 
цикцак, како би сом у пролазу пре наишао на мамац. Струк је на поје
диним местима оптереhен камељем да га крупнија риба не би собом 
вукла и замрсивала. Прегледа се свако јутро, али се не вади из воде, веh 
се само са њега скине ухваhена риба и угину ли мамци се замене свежим, 

живим, па се удица, како ком до руке дође, одмах спушта натраг у воду. 
Цугом се лови само крупнији сом, јер су му и удице доста крупне. 

СА МИЦА 

Врло прост удичарски алат, али моhан. Лови само крупну граб
љиву рибу: сома, штуку и смуђа. Састоји се из "вагала" или "гибача", 
јаке еластичне мотке дуге око З 

С.·1. IV. Cuлtuцu 

метра, дебљине 3-5 см, забодене и 
добро утврђене на как
вој брежини где је уз 
саму обалу дубина; за 
гсрњи крај гибача ве-

,1; зан је јак дебео канап, 
~~~:-.. 

' који на своме крају има 
велику сомовску удицу. 

На удицу се као мамац 
меhе: живо шаранче, 
жив чиков, кесега или 

жапче. Самица се по

ставља увече, а прегле

да уЈутру, рано зором. 

За њу су најбоља места: 
пространи лимани, ду-

бине поред стрме оба
ле, простор око повеhе 
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подводне кладе и потопљеног шлепа 

или лађе у води. Њоме се ради лети 
кад је мала вода и бистра. 

БУЋКА 

Она је, као рибарски алат који се 

употребљава искључиво за хватање 
сома, описана раније, где је описан и 
начин рада њоме. 

* 
До данас није у наше савске и 

дунавске воде уведен ниједан рибар
ски алат који би се разликовао од оних 
што су их и негдашњи савски и дуна

вски рибари одвајкада употребљава
ли. Покушаји да се у те риболове уве
ду модерне велике мреже, као што Је 

"травл", који се данас са изванредним 
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Сл. 20. - Буliка 

успехом употребљава у морским индустријским риболовима, нису 
показали никаква успеха. Разлог је у томе што, док су у мору непре
гледни простори са потпуно равним дном, чистим и без икаквих задева 
о које би мрежа запињала, по Сави и Дунаву су такви простори веома 
скучени, тако да нема маха за иоле дуготраЈНИЈУ вучу такве мреже по . . 
дну, као што Је то случаЈ кад се ради на огромним морским просторима; 

у реци би мрежа убрзо запела за какав предмет на дну, кладу, пањ, 

ленгер, потопљену лађу, потопљен кереп од воденице и др., па или се 

никако не би могла са 
њега ишчупати, или кад 

би се ишчупала, била би 

сва подерана и распара

на. Београдски рибари 
су се одувек морали ог

раничавати на рад ала

том каквим су и њихови 

преци по Сави и Дунаву 

?двајкада радили, а који 
Је алат, уосталом, врло 

добро смишљен за при
лике у којима се ради; 
он је, кад има рибе на 
местима где се ради, 

увек давао одличне ре

зултате. 
Сл. 21. - Рибар са своји.м .мали.м алай1о.м 



ПЕТИ ОДЕЉАК 

ПРИЗОРИ И СЦЕНЕ ИЗ НЕГДАШЊИХ 
САВСКИХРИБОЛОВА 

двајкада је оно што се дешавало у "добра стара времена" из
гледало боље и лепше но што је данас. Али кад је реч о сав
ским и дунавским риболовима, то има двоструког оправдаља. 
Не само да су ти риболови били некада далеко издашнији но 

што су данас, као што је то овде приказано (у првоме чланку), веh и сав 
рибарски живот и рад имао је у себи нечега идилског, а што се доцније 
поступно губило док није готово сасвим ишчезло. 

Рибарски посао за негдашље београдске занатске рибаре, поред 
свих и телесних напора и непрестане напрегнуте пажње, није никад и ни 
у ком случају сматран за неко мучеље. Мада се ту није знало ни за дан, 
ни за ноh, ни за потребу да се на послу утоли глад и жеђ, ни за одмор 
после даноноhног непрекидног веслаља и запиљања око маневрисаља 
великим рибарским алатом, по свима могуhним временима, и по најја
чој припеци и на највеhем мразу, по јакоме ветру, киши, пљуску, вејави
ци. у борби са сантама леда, од занатског рибара никад се није могло 
чути да се жали на своју судбину и да he променити занат. Онај међу 
њима који би се, немајући довољно телесне и душевне снаге да све то 
издржи, био би од њих исмејан и сматран за бабу која је требала оста

ти код куће поред огњишта. А ко је једном окусио аласки хлеб, није га 
више из руку испуштао за нешто боље, а ако се једном преварио, па то 
учинио. после неког времена враћао би се опет у чун или чамац. 

је у раније време, док је у Београду цветало занатска ри
посматрати са каквом се вољом и нестрпљељем опремала, на 

једна ,лапташка партија'', дружина од шест рибара на два 
чамца, за полазак у лов на коме ће, а на простору од 70-100 кила

остати непрестано на води бар 7-8 дана, а ако их јак и дуготра
на то примора и више од десет дана. А како се лов обављао, 

шта их све при томе сналазило и шта их је у послу ободравало, видеће 

се из призора 11 сцена које ће овде бити описане. 
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Рибарски мајстор чији је алат и који је арендатору риболова пла
тио за годишњу дозволу да може радити у његовом закупљеном воде

ном "хатару", заказао је полазак за сутрадан рано изјутра. Риба од 
прошлог "раза" тј. прошлог риболова, продата је р ибарским трговцима 
лицитацијом, мајстор је примио новац, али се пазар није одмах делио. 
Сваки је од момака једна врста ортака који ради "на тал". Пазар чува 
мајстор код себе док не дође време да се "прави рачун", па тек онда 
сваки добије свој тал. А за сутрашњи полазак мајстор свакоме момку 
да по 5-6 гроша, по каквој изванредној потреби нешто више, што одмах 
уведе у свој "тефтер". То што момци добију уочи дана поласка, обично 
још то вече попију, осим ако за који грош набаве нешто дувана или нај
јевтинијих намирница за дуги пут. Хлебару је заказано да им спреми за 
полазак 50-60 килограма (раније ока) хлеба, што се ујутру рано у 
џаковима унесе у чамце и смести у "штуир", задљи крај чамца. Пред 
полазак сваки момак уноси и слаже у штуир своје hебе; један од мома
ка уноси лапташ, други уносе штапце, лацале и барку за рибу, котао 
гвоздељак, мередовче, исполац и др., а мајстор, или љегов мештер који 
he га заступати тога раза, уноси секиру и "кобер", кожну торбу са игли
цама, концем за крпљеље пређе, оловицама за дојнаку, иншљигом, 
клештама, ексерима и другим ситницама. 

Сл. 22.- Шtzpm .лtajclТiopa Mttкt 
Og йрвих gана рибараьа на Сави 11 Дунаву, Профtсор ПеiПровић је имао своју gружину 

и млађе Y'tuO рибарско.м занайlу 
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Ићи ће се уз Саву до Царске аде (Ћесарија, Подгоричка ада). 
Пошто се на брзу руку попије још по која "шњапа" (ракија шљивовица) 
код "Златног шарана", "Јасенице", "Борче", "Спужа" или "Седам чуно
ва", момци и мештер улазе у чамце, заузимају сваки своје место, одби
ју чамце од обале, па снажно и радосно завеслају уз Дунав до "ћошка 
града"; одатле "пресалдуме" преко на Бурму и стају пред аустријску 
финансијску караулу преко пута београдске царинарнице. Ту им аус
тријски финанси овлаш прегледају шта имају у чамцима, потпишу им у 

рибарској књижици да су се пријавили, па онда оба чамца "пружају 
цам", тј. углављују у нарочиту кружну рупу на средњој дасци (седалици) 
чамца високу штицу, за чији се врх привезује танак, врло јак једек 
"цам", дугачак 50-100 метара; тај једек кранцарош везује за свој "пу
з'н", врсту ама у који се он упрегао, па затегне цами почне уз воду, по
ред аустријске обале, вући свој чамац. Оба чамца вуку се тако до испод 

"Винтерштанда", дан~шњег бродарског зимовника више савског желе
зничког моста. Ту се оба цама скупе, кранцероши улазе сваки у свој 
чамац, па се превесла дуж целог Винтерштанда; чим се он тако буде 
прешао, прилази се аустријској обали, пружају се опет цамови и одатле 
се чамци вуку дуж обале све до Преког пута, наспрам Забрежа. 

Чамце вуку наизменце кранцароши, пецкеши, лаптарош и 

мештер. Сваки од њих има своју "ују", простор на коме је његов ред да 
вуче свој чамац; кад је он извукао своју ују, други рибар чији је ред 
искаче из чамца на обалу, прихвати цам од свога претходника и про

дужи вући чамац, а претходник ускаче у чамац где се тада одмара или 

прихвати "керудер", крма рск о ве сл о, од онога што је дотле крманио. 
Тих уја има, од Бурме до крајње мете, хапа Царске аде, двадесет и три; 
оне се разликују на "кранцарошке, пецкешке и мештерске" ује, према 
томе чији је ред да преко њих вуче свој чамац, а на тај ред се увек 
најстроже пазило. Мештерске и лаптарошке ује су најкраће; дужина ује 
је 2-5 километара и вуку се по пола сата до једног сата, према својој 
дужини. 

Вукући аустријском страном лапташке чамце, прелазила су се 

рибарима добро позната места, на српској страни Јарац, Маџар-ада, 

Остружница, Пећанска брежина, Умка (8. уја), а на аустријској страни 
Петрац, Бољевачка брежина, док се не стигне до Преког пута, преко од 
Забрежа. Дотле се прешло једанаест уја; ту престаје вуча јер одатле 
настаје дуга чак и густ врбак кроз који је немогућно затегнути цам, него 
се цео тај простор мора превеслати. Цам се може пружати тек кад се, 

прешавши завоске тај врбак, стигне на доњи крај Прогарске брежине 
(12. уја). На тринаестој уји, код хапа Јасенске, скупи се опет цам, па се 
цео дугачки врбак поред обале морао опет прећи завоске. Кад се то 

пређе, опет се пружа цам и пролази се Дебрац и Ворбиз, Купиново, 
Мала Дубока (18. уј а), Крстови, Орлача, Топ (21. уја) и трећег дана уве
че (или четвртог дана) стизала се на крајњу мету, хап Царске аде (23. уја). 
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Обично се први дан ноћивало на Бољевачкој брежини, други дан 
код Купинова (Заграде), трећи дан преко од Орлаче. а четврти дан се 
стизала на мету. Али није било ретко да се узводно путовање проду
жавало и у позну ноћ, нарочито кад је месечина ма и благо осветљавала 
утапкану путању којом се пролазило вукући чамце поред обале. Кад је 
требало јако се журити да се не би испустила добра риболовна места 
која би могао обловити други који београдски или земунски лапташ, 
путовала би се без одмора и по целу ноћ, са одмором од свега 2-3 сата. 

Beh на дугом узводном путу од 80 и неколико километара рибари 
имали да се нагледаЈу занимљивих успутних сцена, кадшто и опасних 

авантура. Пре светског рата, кад је Сава била граница двеју држава, 
било је у њој јако развијено кријумчарење (шверц), како са српске, 
тако и са аустријске стране. Од наше стране су се шверцовале свиње и 
ракија, а од аустријске финије ствари, као накит, штофови, разне "де
ликатесе" итд. Свиње и ракија су се превозили са српске обале на аус
тријску чамцем или дереглијом, сакривеном прекодан до мрака у как
воме густом и са сува неприступачном врбаку поред обале; оно што се 
превозила са аустријске на српску обалу, превожено је или у чамцу, 
шикљи, чуну са дуплим дном, или у малим бурадима, херметички затво
рено да не би вода могла ући ако би се буренце морало бацити у воду. 
На аустријској обали су шверц дочекивали и прихватали они са којима 
је био споразум, а стражу су чували чобани који су ту поред обале чу
вали и напајали стоку и чије стално бављење поред обале није могло 
падати у очи и бити забраљено. 

Вукући своје рибарске чамце уз воду, обалом Саве, лапташки ри

бари су често наилазили на поједина места на аустријској страни баш у 
време кад је уз обалу пристао шверцерски чамац или дереглија; ту су 
одмах однекуд искрсла и једна или двоја кола са запрегнутим добрим 
коњима, па је шверц за тили час био натоварен на кола и ова су га у 

најбржем касу одвезла куда треба. Али се дешавало и то да су се аус
тријски финанси, тајно обавештени о томе да he те ноћи на одређено 
место наиhи шверцери, крадимице привукли томе месту, изненадили 
шверцере и њихову стражу и потерали их у царинарницу, а шверц 

запленили. И тада, покадшто су рибари присуствовали огорченим бор
бама финанса са кријумчарима који нису имали воље лако испуштати 
из шака резултат својих мука, трошкове које су имали и сигурну добит 
на коју су рачунали. Бивало је и рањених, покадшто и мртвих. 

Лакше је било обављати кријумчарење са аустријске на српску 
обалу. Предмети за шверц нису били кабасти, па их је било могуhно 
херметички затворити или у непробојне металне кутије, или у омању 
бурад. Алас чунарош, који је радио кецом, пошто је шверц сместио у 
чун, отиснуо се од аустријске обале, почео је вуhи по дну воде своју 
кецу и постепено се приближавао српској обали, каквоме издалека пре
гледном месту где му је било лако из свога чуна видети да ли има још 
кога осим онога са киме је уговорио да га чека. Ако је видео да нема 
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опасности, он би увукао к ецу у чун, брзо пришао томе месту, предао би 
шверц па, одбивши чун од обале, продужио радити кецом као да ништа 
није било. А ако су, кад је он пришао обали, одједном искрсли српски 
погранични стражари, он је кутију или буренце са шверцом одмах ба
цао у воду, па га после низ воду хватао рукама или "клоцером" кад је 
опасност прошла. Стражари су имали права терати кријумчара у цари
парницу само онда кад би био ухваћен на делу са шверцом, а кад нема 
предмета ни кријумчаревог признаља, нема ни дела. За једног старог 
аласа чунароша, чича-Габора, Мађара, са дугом и густом брадом у коју 
му је лице било обрасло, финанси су поуздано знали да се он од дужег 
времена бави шверцовањем аустријске робе између Умке и Београда, 
али га никако нису могли ухватити. Да би му онемогућила шверцовање, 
царинска власт му Је наредила да не сме становати на другом месту до 

на једноме ћувику испред саме финансијске карауле на Остружници; 
ова се налазила на једноме брежуљку поред Саве и имала је добар 
видокруг узводно и низводно. Мислило се да he финансима тако бити 
лако водити надзор над старим и препреденим шверцером. Међутим, 
овај је ипак продужио свој стари посао и није у томе био ниједном 
ухваћен. Кад га је писац ових редова једном, ловећи лапташем од Умке 
до Београда, срео и понудивши га ракијом запитао како иде посао, он 
је одговорио да "капље по мало, али за једно мирно и поштено шверцер 
данас је тешко радити". 

Опаснији је био сусрет са опаким кријумчарима који су обављали 
шверц са наше обале на аустријску. Требало је од њихове стране много 
дрскости и вештине па да преко дана, а да то не виде српски финанси, 
спроведу до обале и ту склоне од злих очију чопор свиња за шверцова
ње на пречанску страну, или по неколико буради шљивовице, које су, 
добро зачепљене, потапали у воду. чекајући мрачну ноћ па да их уто
варе. Шверцерски чамац или дереглија нису били на томе месту да то 
не би издавала ствар; они су имали доћи у глуво доба ноћи кад је тре
бало шверц утоваривати и отиснути се од обале. Кад смо, ловећи ноћу 
лапташем, случајно наилазили на такво место, не спазивши ни свиље 
ни сакривене кријумчаре, они би се одједном, не страхујући од рибара, 

појавили из свога скровишта и нас се распитивали да ли смо и где 
приметили финансе, где су се мимоишле њ:ихове патроле и да ли смо 
приметили шта од интереса. Али покадшто је то било опасније. Десило 
нам се, на пример, једном на Орла чи да су се шверцери, и иначе убојице 
и лаки на крв, у току таквих разговора међу собом позавадили, потегли 

ножеве и остали да се међусобно на тај начин обрачунају, док смо ми 

безобзирце похитали својим чамцима и одбили се на воду. 

Није био много пријатнији ни ноhни сусрет са сремским кријум
чарима који су од пас тражили услуге, разуме се за добре паре, знајуhи 
да имамо право несметано се и ноhу кретати водом, па да би за нас било 

лако и без опасности, којима су они изложени, помоћи им у љиховом 
послу. Разуме се да никад нисl\ю ни ми, ни икоја друга београдска 
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лапташка партија, пристајали на такве услуге, али их нисмо хтели ни 
смели ни потказивати аустријским ни српским царинским властима, јер 
бисмо при идуhим риболовима имали великих неприлика не само са 
потказаним шверцерима веh и са осталим кријумчарским дружинама и 

на нашоЈ и на аустријској страни, а зна се на какве се начине кријумча
ри знаЈу светити. 

Дешавало се да је лапташка дружина, вукуhи чамце уза Саву ка 
својој мети, одакле he почети лов. наилазила не само на непријатности 
веh и на пријатности и олакшице. Откако су у Сави почели радити бро
дови Аустријског дунавског паробродског друштва, друштвени шле
пови су посведневно вукли робу из дунавских аустријских и мађарских 

пристаништа за Босански Брод и Сисак. Јаки парни бродови "Кереш", 
"Кедеш", "Рустон", "Тетис", "Ереш" и др. сретали су се свакодневно у 
Сави, на простору од Шапца до Београда, на коме су радили београдски 

аласи, вукуhи по 6-10 добро натоварених шлепова. "Рустон" је нпр. 
стално вукао пештанско брашна за Брод и Сисак. Понеки капетан 
брода је с времена на време допуштао аласима, не заустављајуhи брод 
нити му смањујуhи брзину, да се ухвате за који шлеп и да, везани уз овај, 
буду тако вучени докле xohe. То није допуштао сваки капетан, али онај 
са "Рустона" то није одбијао. Кад је са команде брода капетан руком 
дао знак да пристаје да се ал а си вежу, оба чамца су хитро прилазила 

последљем шлепу, аласи би се чврсто ухватили шакама за горњу ивицу 

шлепа, или би на његову битву набацили унапред спремљену замку од 
конопца везану за чамац, па би тако приљубљени уз шлеп били вучени 
уз воду ка својој мети, стизали на њу много раније и били одморни за 
напоран рад који их чека одатле па до Београда. Покадшто су доцније, 
захвални капетану што их је пре неког времена примио и вукао својим 
бродом, а спазивши издалека да се брод враhа низа Саву, аласи при
лазили чамцем уз брод и на овај убацили по који комад лепе рибе, ке
чигу, смуђа или сомче, за бродску кухињу. Доцније су аласе примали у 
путу и бродови Српског бродарског друштва, али нерадо и само по 

изузетку. 

Али таквих пријатних олакшица није било у ранија времена кад о 
њима није могло бити ни речи. Морало се путовати пешке од Београда 
до Царске аде, вукуhи чамце о својим раменима, боси или у тешким 
зимским аласким чизмама. Али то је ипак за аласе имало своје дражи. 
У путу су сретали или стизали своје познанике и другове, аласе са 
Дунавског кеја, влакароше, струкароше, бубњароше, кецароше, или 

који лапташ што је дан-два раније отпутовао са Дунавског кеја и веh 
лови онуда куда he они имати да лове кроз који дан. Нагађало се који 
је чији струк, према величини и месту тикве на површини воде; који је 
онај што поред српске обале, уз брежину, вуче кецу или кусаку; која су 
то она два влакароша чији се чунови, један од другога раздаљени неко
лико метара, виде средином воде; чији је оно лапташ чија се два чамца, 
као две црне тачке, час удаљују један од другога, час се састају насред 
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воде итд. Оштро и извежбано око аласа распознавало је све то и на 
одстојаљу од 2-3 километра; кад се стизала наспрам познаника на води, 
или преко, на једној или другој обали, дигла би се ларма и дрека од поз
драва, шала, задиркиваља, покадшто и аласких псовки. А то се дешава

ло целим путем, јер је Сава у ранија времена била пуна аласа, па би и 
дуго путоваље до Царске аде прошло весело, у нади да he "коцкаље са 
Богом", како су аласи називали неизвесност и надаље у своме послу, 
испасти у љихову корист. 

* 

Ево како је то у своје време изгледало и на какве се призоре и 
сцене наилазило ловеhи лапташем низа Саву, од крајље узводне мете 
до београдског Дунавског кеја. 

Кад се пред вече стигло на мету, одакле he почети лов, на пример 
на хап Царске ад е (узводни крај те ад е), омиљену мету свих београд
ских лапташа из свих времена, одмах, још пре но што се приђе обали 
ради "спремаља конака", чамци би изашли мало више ад е, наспрам 
Божиhа врбака, и разбацили лапташ "да се лови вечера". Тај је хап увек 
давао по којег смуђа, протфиша, деверику и кечигицу, и једна или две 
"рине", свршене за неколико минута, увек су давале довољно рибе за 
аласку чорбу и ражаљ. За време док су ~ва.ри_бара чистила рибу и прис
тављала котао гвоздењак на ватру коЈу Је Један од кранцароша или 

пецкеша за тили час распали о на месту изабраном "за конак", у густој 
шуми, недалеко од обале, остали су скупљали за ватру дрва којих је 
било у изобиљу. Густа шума и непроходни шибљаци покривали су пре 
светског рата целу Царску аду, дугачку неколико километара, и она је 
у то време била прави рај за београдске аласе што раде лапташем. Ис
под огромних старих храстова или брестова постављен је "лантук", 
врста заклона од ветра и кише, начиљен од асура утврђених преко у 
земљу побијених "штагла", дугих мотака, недалеко од места где су уз 

обалу остајали навучени и за штагле добро привезани рибарски чамци. 
Велика ватра је чаробна осветљавала околни простор у шуми, а око ње 
је поседала "лапташка партија" од шест рибара, који један другоме до
дају бардак или боцу са "шљапом" или "мајком ракијом", хвалеhи љене 
врлине. У том је стигла и чорба коју је надгледао и досољавао лаптарош 
и, пробајуhи својом раширеном шаком пару над котлом, по томе што се 
пара лепи за длан нашао да је чорба готова, зашта на оваквој ватри не 

треба више од пола сата. За то време, док чорба ври, веh је у дрвену 
карлицу насечен устајан хлеб у танким кришкама; лаптарош на њих 

прелије чорбу из котла, оставивши у овоме кувану парчад рибе. Аласи, 
обредивши се још последљи пут ракијом и сагледавши дно боце, седну 
око карлице прекрстивши ноге по турски, па сваки пред собом каши

ком ситно издроби потопљене у чорби кришчице хлеба и на мештерову 
команду сви почну кашикама сркати чорбу из карлице. Кад је чорба 
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покусана, лаптарош изручи из котла кувану рибу у карлицу; сваки од 

аласа узме себи које xohe парче рибе и колико xohe, стави то одозго на 
велику кришку хлеба и слади га, избацујуhи из уста крупне и ситне 
коске рибе. Кад је и то готово, аласи се обреде крчагом савске воде и 
вечера је довршена. 

И сад је настајала једна занимљивост пре но што се леже да се 
спава. Седеhи око велике ватре, која весело пуцкара и под великим 
брестом осветљује задовољна лица аласа, онај међу њима који зна лепо 
причати развеже своју вреhу и прича своје доживљаје, спорове, подвале 
и др., раширивши дланове према ватри да се греју. Стари, омален и 

главати кранцарош Сима Шојка, кога су другови из милости звали "Кр
ма-Баба" наместо "Кума-Баба", због неке приче коју је радо причао о 
некоме своме кумству, пун прича, и могуhних и немогуhних, почне их 
"вадити из вреhе" и занимати другове који га непрестано задиркују и 
зачикавају, на шта им се он одазива онако како се то чини са псом који 
режи кад не треба. Кад причајуhи он придрема, замени га други, на 
пример Триша Игуман, и то тако траје док се сва шесторица уморни не 
згуре поред ватре, покрију својим капутима или hебетом и не пренесу 
се у царство снова, хрчуhи тако да се то могло чути и на супротној 

обали. Није био редак случај да понеком од њих за време хркања про
гори чизма или капут, зашта се он сутрадан и не секира баш много. 

У таквој једној прилици, пре рата, кад је са својим лапташем и ри
барским момцима преноhио у шуми на Царској ади, спремајуhи се за 
сутрашњи риболов, писац је имао редак доживљај. Из густог мрака, кад 
се веh било вечерало и аласи се окупили око ватре, одједном се позади 
њих појавио човек обучен у сељачке чакшире и гуњ, са великом 
шубаром на глави и опанцима на ногама, носеhи под мишком неки 
пакет. Пришао је ватри, назвао Бога и упитао који је међу аласима тај 
и тај. Кад су му то момци казали, он је писцу пришао и представио се 
као Мика Симоновиh, земљорадник са Камичка ( заселак на српској 
обали, наспрам узводног врха ад е). На питање откуд је он ту у то глуво 
доба, одговорио је да је прешао на аду у воденичаревој шикљи да се 
упозна. Донео је собом неколико последљих бројева енглескога листа 
"Dailly Telegi"aph" да нам да на читање успут. Кад је са највеhим чуђењем 
и запрепашhењем упитан одкуда то и како је њему енглески лист 
дошао до руке, он је смешеhи се одговорио да је то сасвим проста ствар 
и, прекрстивши ноге поред ватре, испричао нам своју историју. Поро
дица му је била из околине Шапца, али стицајем прилика којих се писац 
више не ceha, његова се мати деведесетих година прошлога века, при
ликом регулације Ђердапа, удала за енглеског инжењера који је радио 
на регулацији, па је по довршеним радовима отишла са њиме у Лондон, 
где је Мика научио енглески. По смрти свога оца он се вратио у Срби
ју, настанио се са својом матером на Камичку, ту отворио кафану, 
постао и председник општине којој је припадао Камичак и, кад му је 
време допуштало, занимао се помало и риболовом. Да не би заборавио 
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енглески, био се претплатио на поменути енглески лист, који је нама 
рибарима те ноhи донео на читање. Са Миком смо од тада одржавали 
пријатељске везе, више пута при риболовима ноhивали у његовој кафа
ни на Камичку и са њиме, кад би нас ту ухватила кошава, преводили да
не и ноhи. Мика је, као резервни официр у турском рату, 1912. године 
на Бабуни тешко рањен у вилице; у светском рату, у коме је учествовао 
као резервни капетан, иако није морао, погинуо је у борби. Нека му је 
бар овако од аласа сачувана светла успомена, која се код оних што су 
га познавали и са њиме имали додира за њ:r:rхова живота неhе изгладити. 

Пре зоре, док је у шуми још био потпун мрак, а у селу Пр'ову се 
чуло певање петлова, и од синоhне велике ватре је остао само вруh 
пепео, мештер командује устајање и спрему за полазак на рад. Један од 
аласа потпирује ватру, ако је још остала која жеравица, да се другови 
мало угреју пре поласка. Ако је ноh још сасвим мрачна, чека се око 
ватре да почне свитати; чим се укаже први зрачак зоре, уносе се ствари 

у чамце, барка за рибу се привеже уз леви бок лаптарошевог чамца, 

провуку се завозна весла у гужве и на команду мештера оба се чамца 

отисну од обале, кранцловима увек узводно. Кад су се довољно одма
кли од обале, чамци приђу један уз други, мештеров чамац десно, а лап
тарошев лево, вежу се штапци за лапташ, па се веслом одгурну један од 
другога и у оба чамца се завесла у супротним правцима. За то време 

мештер и лаптарош, сваки из свог чамца, разбацују лапташ док не буду 
избачена и оба штапца. Од тада лапташ почиње ловити на начин како 

је то у појединостима описано раније (в. четврти чланак). 
Свака "рина" даје своју рибу, коју је разјапљена мрежа у своме 

путу прогутала; кад се лапташ извуче празан, београдски аласи кажу да 
је "ишчупан ранц". Понекад се тако ишчупава ранц на просторима од 
више десетина километара. Али није редак случај да једна рина плати 

Сл. 23. - РшЈiрос!Тiиршы: лuП!Тiuиш 

за све. Писцу се десило . . 
да Је своЈИМ лапташем 

дошао од Царске аде до 
Београда са свега десе
тину килограма рибе, 

али је било и то да је у 
неколико рина на Топу, 

на Крстовима, на Јасен

ској и на Прогарској 
брежини напунио вели

ку барку најлепшом ри
бом, кечигом, смуђем, 

самом и крупним шара

ном, или да је "салетио" 
сома од 80-100 килогра
ма онде где му се наЈ

маље томе надао. 
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У спе х лова лапташем зависи од много којечега, на првом месту од 

тога да ли је вода подесна или није. Искусни аласи знају кад риба "не 
ради", прилегла у заклоне, рупе. ангуре и места где је мрежа не може 
дохватити, а кад се буде разрадила, изаhи he из заклона и наиhи на про
сторе куда пролази лапташ и гута шта у путу наиђе. А то је у тесној 

вези са доласком и опатком воде, од тога да ли долази "горља вода", 

одозго од Сиска, успут покварена од фабрика и шкодљивих материја од 
којих риба бежи у заклоне, или долази чиста, слатка дринска вода која 
разблажује ту за рибу неподношљиву покварену воду. или од тога да ли 
долази Колубара итд. Лов је слаб кад је вода "мутна као ораље", јер се 
риба склаља у заклоне од мутљага који је за љу неподношљив и у коме 
не може, креhуhи се. налазити своју храну. Тако се исто не може надати 

добром лову лапташем ни кад је вода "бистра као суза", у коме је 
случају и мртва, па лапташ не може по дану иhи потребном брзином и 
риба из љега изађе пре но што се он скупи у чамце и затвори. Најбољи 
је лов лапташем кад, при дотле малој води, ова "груне", почне нагло 
надолазити и дотадашљу бистру и мртву воду претвори у "колутасту", 
са колутима мутне воде. А нарочито је такав лов издашан у Сави у 
зимље доба, кад се одмах после одласка леда појави нагли и јачи надо
лазак воде од топљеља снега и бујица која то ствара, па то крене рибу 
из љених дотадашљих скровишта и лежишта. 

Али успех лова не зависи само од стаља воде; он тако исто зависи 
и од мештера, од љеговог дужим радом стеченог искуства о местима 

куда "треба терати" и о онима преко којих се мора прелазити "завоске", 
превеслати их да не би задевама, закачкама на дну воде била упропаш
hена мрежа. Површина воде је равна и не каже ништа; само дугого
дишљи рад и искуство могу учинити да се на свакоме педљу површине 

воде зна каква је ту дубина, шта је на дну воде, песак, блато, "подмол", 
"мангуре" или камен; да ли ту има задева, клада, паљева, напуштених 

ленгера, или какав потопљен тежак предмет, који би распарао лапташ. 
Често се, кад је лапташ запео на дну за неки такав предмет, мора "вира
ти", ишчупавати га са тог предмета, зашта лапташки чамци носе спе
цијалан алат. За тај посао лаптарошев чамац увек носи јак дрвени бал
ван, који се зове "винтпан", дебљине 12-15 см, дужине 3-4 метра, и не
колико "ригли", краhих, јаких, жилавих дрвених облица. Са тако при
митивним алатом, намотавајуhи помоhу ригли на винтпан пребачен 
преко оба чамца, лапташ закачен тешким предметом за дно реке, аласи 
ишчупавају са дна засуту кладу или какав други предмет од хиљаду и 
више килограма тежине, покадшто без икаквог квара на мрежи, која 
после брзог "рефловаља", овлашног затвараља рупа на љој, одмах про
дужава радити. Али доста пута "пукне дојљака", тј. прекине се јак пред
востручен једек са оловицама на дољем ободу лапташа који гребе дно 
реке; мрежа је тада онеспособљена за даљи рад док се не изађе на обалу 
и не оправи како треба. Бираље је доста опасан посао; при једном 
таквом послу крајем осамдесетих година изгубио је живот стари бео-
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градски рибарски мајстор Јаков, онај што је, као што је напред поме
нуто, ухватио лапташем у Дунаву наспрам Вишњице сама од 140 кило
грама, највеhег што је запамhен у београдским водама. 

Искусан мештер за време свога вишегодишњег рада упознао је сва 
места где би му се тако шта могло десити, па их је избегавао; онај ко у 
томе нема довољно искуства бежи од сваког места од којег се плаши 
због неких прича које је о њему слушао од других аласа, а није сам то 

Сл. 24. - Избачен лай!Тtаш ловu 

проверио; он тако про

лази често поред доб

рих места и пропушта 

прилику да лови онде 

где би се могло ухвати-
ти рибе. Дешавало се да 
Је пиЈан мештер проте

рао лапташ онуда куда 

га трезан не би смео те
рати и ту ухватио не

очекивано мноштво ри

ба; на таквоме је месту 
можда некад била опас
на клада, али се ова у 

току година засипала, 

па ју је и нестало под 
песком и муљем. Отуда 

и постоЈИ код аласа што 

раде лапташем тврдња 

да "пијан мештер рибу хвата". То се много пута потврдило нпр. са ста
рим београдским рибарским мајстором Луком Голубовиhем (названим 
Лупур) који је доносио пуну бар ку рибе баш онда кад је у лов полазио 
у напитом стању. 

Ловеhи тако са своја два {rамца лапташем низа Саву, аласи су на 
дугоме путу од Царске аде до Београда имали прилике посматрати раз
новрсне призоре и сцене, на које лаик у послу не би ни обратио пажњу, 

нити би их разумео и да их је приметио. Они би на појединим :местима 
Саво:м наишли на тикве што стоје у :месту на површини воде и означују 
место где је по дну разбачен велики рибарски струк од 500-800 удица. 
Ту се, на простору од кога километра, :морају добро отварати очи да 
лапташ не закачи коју удицу на струку, јер би то и за:мрсило струк, па 
оштетило љеговог сопственика, и "покварило рину", тј. пореметила 
рад лапташа. Мало ниже тог :места лапташки чамци би стигли кога 

кецароша, који поред брежине вуче своју кецу или кусаку, или чамац са 
двојицо:м "сач:мара", који по пешчаном пруду вуку сач:му, или, уз какву 
аду, чамац са тројицом аласа који "трбоче", тј. дугачким штица:ма лупа
ју поред какве подводне кладе и утерују рибу што лежи поред ље у своју 
мрежу трбок итд. Све су то били стари познаници, па је свакоме од љих 
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била добачена понека шала. доскочица и тако шта, зашта ни друга 
страна није остајала дужна. 

Ловећи Савом по мрачним ноћима. кад се из једнога чамца не види 
други, писац је доста пута са својим момцима пристајао крају ради 
одмора, и на обали. у шуми или у врбаку затицао свога старог познани
ка, усамљеног аласа чунароша Ј ову Зврнкапу како п е че сабљара на 
ражњу забоденом у земљу, уз ватрицу која је пуцкарала. То је био ори
гиналан тип и аласи су 

од њега имали неки осо-

бити решпект. Није 
хтео ни да разговара са 

оним кога не познаЈе, 

али кад би се ноћу по-
ред ватре и познаника 

мало расположио, прис

тајао је да прича поне
што из свога ранијег бу
рног живота. За време 
турског рата 1876-78. 
године као добровољац 
дочекивао је Турке на 
Дрини и убијао где је ко
га срео. После рата одао 
се рибарском послу, као 

чунарош, и "светио се 

Шваби" што је овај при

Сл. 25. - ЗаtТtварање лайШаша 

својио његову домовину Босну. По љеговом причању, потврђеном од 
других старих аласа из Шапца и старих сељана из прибрежних села 
поред Саве, он је у своме дугом веку побио више аустријских финанса, 
али на такав смишљен и вешт начин да од тога није остајало никаква 
трага, осим нестанка побијених, тако да од власти није бивао узнеми
раван. Тек много доцније он је причао и препричавао шта је починио, 
али то само пред онима за које је био сигуран да га неће потказати, а и 
да је био испитиван, доказа није било никаквих. Живот је изгубио у ду
бокој старости, у своме чуну, ударен капљом кад је самицом негде око 
Крстова ухватио и везао за чун крупног сома. Аласи су сутрадан запа
зили и ухватили насред воде чун у коме је на поду лежао мртав стари 
алас, а чун је по води вукао за њега везан крупан сом. 

Други један мање интересантан тип, на кога смо ловећи ноћу 
лапташем наилазили у каквом савском врбаку, био је алас чунарош 
који месецима није долазио кући у Београд, мада је тамо оставио жену 
са пуном кућом деце. Он је по Сави ловио струком, увек сам у чуну, 
продавао је уловљену рибу сељанима дуж обале, од тога се издржавао 

и никад није био жељан "шњапе". Кад смо га, седећи са њиме поред 
ватре на којој је у маломе гвоздењаку кувао за себе чорбу, запитали 
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колико има деце, одговорио је да их "има тако једно седам-осам парча
ди", а изгледа да деци није знао ни имена. Понеки пут је по тихо ј ноhи, 
и кад је за то подесна вода, ловио и рога чем, па би се нечујно пришуњао 
нашој ватри поред које смо сви спавали и грејао се и чекао, жељан раз
говора, да се који од нас пробуди. Кад је једном дошао пијан куhи свога 
друга аласа да му као кум крсти дете, и поп га позвао да узме дете у 

руке, он га је шчепао за ногу и, држеhи га као прасе главом наниже, 
подвикнуо детету које се отимала и вриштало: "А бре детенце, држала 
је ова рука мало веhи сомови од тебе, па ги није испустила". Поп га је 
сместа истерао напоље и тражио другог паметнијег кума. 

Аласи што су пре рата радили у Сави, били су одувек у добром 
пријатељству са савским воденичарима и радо су код њих примани на 

преноhиште кад је рђаво време, а у воденици нема много помељара. У 
то време, док се још нису били намножили парни млинови по варошима 
и селима, Сава је била пуна воденица "савуља", увек једног истог типа: 
велики дрвени точак са лопатама, између два дрвена понтона "керепа", 
преко кога је пребачена јака дрвена осовина точка; на једноме од кере
па пространа дрвена зграда за воденичке каменове, жито за млевење, 

за брашна и стан воденичара. Beh на самоме хапу Царске аде било је 
неколико воденица; одатле, па редом низа Саву било их је мноштво, и 
по неколико њих на једном месту: испод Орла че, на Купинову, на Малој 

Сл. 26. - Лайй/i/111 Cl,yiiљl'/1 11 .mПI110fi1'11 (у u,;лпј ,,·ошуљu ЈС Професор Гleiliporзul\) 
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Дубоки. код Дебрца, Прогара и даље низ воду. На њима су аласи што 
раде лапташем увек радо дочекивани у свако доба дана и ноћи, јер су 

доносили новости, а и рибе за кување и печење. Ту би се, поред ватре, 
вечерало са воденичаром, уз качамак или воденичарску погачу, испече

ну у врелом пепелу, и претресали се разноврсни водени проблеми. При 

монотоном клопарању дрвенарЩе и каменова на воденици врло се 
угодно спавало; ту су се аласи најбоље одмарали, а сутрадан изјутра, у 

само свитање, кретали се на посао. 

Зграбивши негде доброг смуђа, негде боље сомче, кечигу, манића, 

белу рибу или гомилу шарана, којих ипак има више од све друге рибе, 
лапташ би продужавао пут низа Саву, у правцу Београда. С времена на 
време, понеког раза, истина ретко, мештер би чупајући лапташ из воде, 
изненада викнуо "риба", што је значило да је у мрежи, по притиску на
ниже или трзању, осетио крупну рибу. Тада би на оба здружена чамца 
наступила особита живост. Сам је истина добро омотан пређом у 
затвореном лапташу, али може лако да провали мрежу и извуче се кроз 

начиљен продор ако се не ради опрезно и како треба. При колобатању 

и превртању сама у пређи дошао би у један мах тренутак кад му се на 
површини воде, између чамаца који држе затворен лапташ, појави гла
ва са дугачким брцима; мештер и лаптарош га у том тренутку хитро . . 
шчепаЈу рукама за вилице, или испод предњих перар, дигну му главу из 

воде и викну момцима да притегну чамце Један уз други, па онда сама, 

уз припомоћ још кога момка, увале у чамац са свом пређом којом је 
омотан, и посао је свршен, сам је њихов. На месту где су широка сомов
ска уста просече се ножем мрежа, кроз отвор и уста рибе провуче се 
крај јаког једека који се извуче кроз задњи крај вилице поред шкрга, 
једек се добро веже око вилице, сам се тим једеком извуче из лапташа 
и спусти се из чамца у воду, па се привеже са спољне (десне) стране 
мештеровог чамца ако је толики да не може стати у барку, и продужи 
се ловити. 

Местимице се зими, тако ловећи, наиђе на "кртог", гомилу рибе, 
обично шарана или кечига, који се једним потезом мреже дигне сав у 
чамце. Да се наишла на кртог, позна се по онима што чупају "дојнаку" 
при извлачењу лапташа из воде. Понека кечига се појави са забоденим 
кљуном у мрежу поред саме дојњаке, одмах чим штапци буду убачени у 
чамце; њихје таквих све више што се при чупању више приближује сре
дина лапташа, а руке оних што су на дојњаки искрваве се од бадљи на 
леђима и боковима кечига. Кад наиђе средина лапташа, мештеру и лап

тарошу мора помоћи још који момак да гомилу рибе, заједно са пређом, 
из воде увале у чамце, пазећи при том да се пређа не распара од тежине 
рибе у њој. Таква једна "рина" исплаhује цео пут и за аласе прави је бла
гослов божји. У своме рибарском животу писац је три пута наилазио на 
кртоге кечига, једном на Чеврнтији, између Шапца и Сремске Митро
вице, други пут на Малој Дубоки, треhи пут на Бај боку, у Дунаву, више 
села Винче. 
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Зими аласи што раде лапташем имају наду да наиђу на гомилу 
шарана, који на јаким мразевима у гомилама прилегну на дно реке, 
често на каквоме пруду или по мангурама. То се дешава зими кад се 

шарану, как? кажу ал а си, "укру.ти реп"; он тада отроми, не тражи храну 

и тражи своЈе друштво, па сви Један до другог прилежу по дну реке на 

појединим местима. Кад на то наиђе лапташ, зграби одједном целу го
милу. Обично су тада сви ти шарани приближно исте величине, или је 
све сам "чортан", или је све крупан шаран. Писцу се више пута дешава
ло да зими наиђе на такву гомилу. Једном је, у јануару 1911. године, са 
својим мештером Шандором Кењом наишао, радеhи између ледених 
санти на пространом плиhаку испод ушhа Колубаре, на гомилу од 
преко 150 килограма шарана, од којих је сваки имао више од пет кило
грама. Другом једном приликом, са својим мештером Гашпаром, испод 
Умке, на Подринској, наишао је на гомилу шарана, међу којима су њих 
три, измерени скупа, имали тежину 58 килограма. 

Дешавало се и то да се наиђе на толику гомилу беле рибе да кад 
лапташ буде затворен, није могуhно увуhи пређу у чамце јер би се рас-

Сл. 27. - КруГiни шаршш ухва!н:ии лаГitТiаше.м 

(йрофесор ПeLТipoвull (gpyzu с лева) gp.t!Cll lllilfJillll! 
gесrю.м руко.лt) 

парала од тежине рибе. 

На такву је гомилу на
ишао једном у Сави, на 
П е трацу, лапташ риба р
ског мајстора Луке Го
лубовиhа (Лупура), па 
се риба морала најпре 
из лиша вадити у чамце 

мередовом, док пређа 
није била толико расте
реhена да се могла са 
заосталом у њој рибом 
увуhи у чамац. Али све 

су то изузетни и ретки 

случајеви; обично свака 

"рина", ако да рибу, даје 
по КОЈИ комад, а с вре

мена на време и по ви

ше комада уједанпут. 
Лапташ ради брзо па 

количина рибе у барци непрестано расте: "Једна по једна, па до Београ
да сто и једна", кажу аласи. 

Међутим, риба није све што лапташ ловеhи хвата. Он зграби све 

што се нађе на дну воде по коме дрља и често аласима приређује изне
нађеља. У ранија времена док дно Саве аласи, радеhи деценијама сво
јим мрежама, нису толико изгребали, лапташ је често вадио из воде 
мамутове кости; ове су тада ношене у Београд и ако су биле од интере

са, продаване су музеју. Са своји-м старим мештером Гашпаром, са ко-



И СЦЕНЕ ИЗ НЕГДАШЊИХ САВСКИХ РИБОЛОВА 91 

је радио више од двадесет година, писац је једном са дна воде дигао 
пуну сегединске саламе; то је била кријумчарена роба коју је кри
пред изненадном појавом српских пограничних стражара морао 
из шверцерског чамца у воду да не би био ухваhен и кажљен. 

Други пут је, са својим мештером Николом Стокиhем, дигао у једној 
пет џакова белога брашна, сваки од 50 килограма тежине; брашна 

доспело на дно реке са једном дереглијом коју је потопила јака ко
шава. Сваки би, ко не зна ствар, помислио да такво брашна није више 
за употребу; међутим, оно је исто тако добро и употребљива као и оно 
што се купи од пекара. Кад је џак потонуо у воду, у љему се одмах око 
брашна ухватила непробојна кора од теста, која остало брашна у џаку 
добро штити од даљег продираља воде, јер ова не може кроз ту кору да 
продре даље. Брашна је продато по цени нешто нижој од оне по којој 
би се купила код брашнара. 

Опет, другом једном приликом, пишчев лапташ је више Периља у 
Сави извукао са дна воде сандук пун флаша Бајлоновог пива. Непо
требно је причати са каквом је радошhу то дочекано од лапташких 
момака; добро зачепљене флаше нису се имале кад другачије отварати, 
веh ударом флаше о канате чамца; грлиh флаше је био разбијен, по 
неко парче стакла је упало у пиво, али на то се није ни најмаље обра
nала пажља. На Забрежу смо сазнали да је сандук с пивом склизнуо и 
пао у воду са шлепа Српског бродарског друштва за време путоваља. 

Покадшто је лапташ запео о какав ленгер са прекинутим ланцем 

на дну воде; ленгер би "вираљем" био ишчупан из песка у који се био 
зарио, извучен мрежом на површину воде и уваљан у чамац, па је лов 
продужен. Пропис је био да се тако извађен ленгер пријави власти, која 
је требала то објавити и тражити да се јави сопственик, а аласи би, кад 
се овај буде јавио, имали да од љега приме своју награду. Али тако 
никад и ни у којој прилици није рађено. Ленгер, који има приличну 
вредност, био би успут, или у Београду, испод руке продат лађарима, а 
добијени новац подељен на равне талове међу лапташке момке. 

Али најчуднији лов био је онај при коме је пишчев мештер Шандор 
Кеља извукао лапташем више Дебрца, са дна Саве, цео целцат нужник са 
неког шлепа. Јака кошава га је одвалила са љеговог постоља на шлепу и 
оборила у воду. Лапташ га је лепо обухватио и извукао до површине воде 
између чамаца; било је доста муке и тешких аласких псовки док се пређа 
ослободила нежељеног лова да би се рад могао продужити. 

Највеhи непријатељ аласа што лове лапташем је ветар. Обичан 
ветар (бељак, сегединац, горљак, батлија) не смета им много; он само 
мало задржава или заноси у страну растављене чамце који између себе 
вуку лапташ, али то се поправља или снажнијим веслаљем, или држеhи 
чамце не сасвим у низводном правцу, веh нешто укосо, према ветру 
који дува. Али кад почне дувати јака кошава, немогуhно је одржати 
чамце на прописном растојаљу један од другога и у потребном правцу; 
лапташ се "пребацује", тј. пређа се набацује на горљаку и скупља се на 



92 БЕОГРАД НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГА РИБАРСТБА 

гомилу, а лиш који треба да задржава рибу док се лапташ не затвори 
избацује ову из пређе. Осим тога, разбеснели таласи убацују воду у 
чамце, који на њима играју као тикве. Тада се мора ићи крају, изаћи на 
обалу, па чекати да кошава стане. То чекање бива по који пут и по више 
дана, и то је оно што аласи проклиљу. У таквом случају, пошто штагла
ма побијеним у дно поред обале добро утврде барку и осигурају је да 
таласи трескајући је не побију у њој рибу, момци изнесу из чамаца на 
обалу све ствари, осим винтпана, изаберу у шуми, у близини обале, 
подесно место заклоњено од ветра, направе ту од асура "лантук", па 

онда настаје чекање и извијање вратова увис, гледајући на врхове грма
ва да се види да ли ветар "маинише", малаксава. Да не би седео залудан, 
мештер би са секиром у руци пошао да прокрстари по шуми не би ли 
наишао на "сибовину", дрво од кога he дељати иглице за крпљење ла
пташа. Момци би се разишли по шуми да накупе и у фашине вежу сува 
дрва за ватру, или да насеку мередовишта, или, ако Је лето, да потраже 

дивљих крушака, дрењина, купина итд. За то би се време распалила 
ватра, очистила риба за чорбу или би се спремали мали ражњеви за 

рибу. Гвоздењак се постави над ватру, окачен о "драјфус", троножац од 
дренових штапова повезаних на своме горњем крају. За пола часа од 
кад је над ватру обешен котао, аласи су већ поседали унаоколо око кар
лице са чорбом и отпочели по њој веслати кашикама. После тога на
стало би дуго спавање без раздела. 

По адама, растуреним по Сави од Шапца до Београда, била је у 
ранија времена густа шума од храстових грмова, високих прастарих 

брестова, јасенова, грабова, топола и др., испод којих се могло склони
ти од ветра и кише као у соби. За писца је увек било велико задово
љство и право уживање кад је, принуђен кошавом, морао на лепој нека
дашњој Прогарској ади проводити по 4-5 дана, уживајући у прашуми и 
у џунгли каква је у оно време ту била. посматрајући шта ту раде веве
рице, ласице, видре и дивље мачке, копци и јастребови, а ноћу, лежећи 
уз ватру поред својих рибарских момака. слушао је хујање ветра, 
крхање таласа о обалу или потмуло лупање точкова каквог ноћног 
парног брода који у тај мах пролази поред аде вукући теретне шлепове 
и стењући од терета и напора да савлађује таласе и ветар. У праско
зорје, кад се почну нејасно оцртавати силуете грмова, отпочео би кон
церт птица којих је била препуна шума и које ту никада никакав ловац 
није узнемиравао. Тада би се устала на ноге, добро протеглило, навукле 
би се на ноге високе аласке чизме~ мештер би изашао до обале да види 
да ли је ветар слабији и да ли има изгледа да he у току дана престати, па 
би се враћао ватри брижно вртећи главом. Онда би се уз ватру прис

тављала велика лимена џезва за врућу ракију, у којој би мештер топио 
шећер изгорен на усијаној оштрици секире. А после тога настало би 
опет бескрајно чекање и измишљавање чиме да се прекрати време. 

Дешавало нам се да. поред све те романтике и идиле. ту на ади 

гладујемо по 2-3 дана. Хлеба је нестало, а без хлеба није нам вредила 
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ни риба из пуне барке. Поред све одважности. окретности и сигурности 
лапташких момака у маневрисању чамцем и по најгорој непогоди, није 
се смело ризиковати да се који од њих отисне од обале, пређе на српску 
или аустријску страну и донесе отуда хлеб. И онда није остајало ништа 
друго но да се удари по дивљим крушкама. ако их у тај мах има; иначе 
се ипак мора испећи по које рипче. па покушати ко може да га поједе 
без хлеба, а ретко ће ко веровати колико је то тешка и непријатна 
ствар за онога ко није научио јести без хлеба. Али усред те беде и нево
ље. мештер КОЈИ Је по двадесети пут тога дана изашао до чамаца да види 

како је са ветром, вратио се озарена лица и објавио да ветар малакса

ва, па наређује да се 
спремају ствари за уто-
вар у чамац. Обр.адо-
вани момци не чекаЈу да 

им се то два пута каже; 

ствари су за тили час 

унесене у чамце, као и 

скупљена дрва за идући 
конак, барка је поре
барке привезана уз лап

тарошев чамац, чамци 

се отискују од обале и 
лов је одмах поново по-

че о. 

Све су то биле не
очекиване промене, ка

ткад и занимљивости за 

време дугог путовања и 

лова низа Саву, али њи
ма се аласи нису много 

радовали Јер Је за њих 

главна ствар била риба. 
Изузетак је био само у 
ретким случаЈевима кад 

је из воде извађено које 
буренце кријумчарене 
ракије, или какав пред
мет за КОЈИ се могло 

узети новаца, или онак

ви случаЈеви као што су 

били они напред наве
дени са саламом и пи

вом. Међутим, рина за 

рином, свака их је све 
више приближавала ме-

Сл. 28. - Влакароши gи.жу влак 

Сл. 29. -Лов кусаком (Професор Пе!Тlровић је у белој 
кошуљи 



94 БЕОГРАД НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГА РИБАРСТВА 

ту, Дунавском кеју у Београду, где he уловљена риба бити продата, ра
кија накнадити напоре за време лова, а шале са друговима по дорhол
ским кафаницама повратити добро расположеље. 

Прошла се веh и Велика Дубока више Умке, обрађена је камени
то дно испод Умке, Подринска, Пеhанска брежина и Спирина рупа, па 

се наилази на Маџар-аду, на чијем је "векслу" пролетос мештер Тоша 
Кекало лапташем Прве београдске рибарске задруге професионалних 
рибара ухватио сома од 107 килограма. Beh се почињу све више поја
вљивати београдски аласи који су се тога дана, или дан пре тога, изву~ 
кли "на цам" до својих мета одакле he почети ловити, а чији рад не 
захтева да се иде далеко од Београда. Ево га на Дубоки београдски 
влакарош Адам Симиh, који са својим ортаком Николом, или његовим 
братом Томом Кезом, тера влак резар. Испод Умке, на камену, стру

кари београдски, струкарош Жика Мура, или који од Јојинаца, синова 
старог аласа чика-Јоје: Душан Рапа, Трива или Светозар Цвеhе. На 
месту "Ћулум" стоји уз' обалу велики алов са мештером Миланом 
В ла ом и лаптарошем Мило ше м Таланџом; чекају "тунгл", мрак по 
коме he "офишовати м ет", па иhи даље на други који савски м ет, све 
тако до 2-3 сата по поноhи, кад he се са уловљеном рибом спустити 
Савом до Дунавског кеја да извуку барку за лицитацију. 

На "Ј ар цу" струка ри Душан Тадиh, син пишчевог првог лапташ
ког мештера Јеврема Т.адиhа; наспрам њега, на аустријском мету "По
лоја" стоји други неки београдски алов, вероватно рибарског мајстора 
Филипа Хајцмана (Филигане), ако не буде мајстора Јоце Берлетиhа, и 
он чека "тунгл" да "офишује метове" око Аде Циганлије. Што се лап
таш, ловеhи низа Саву, више приближује Београду, све је веhи број 
струкарских тикава на површини воде; оне су местимице скоро Једна уз 

другу и прекрилиле су Саву. 

На хапу Аде Циганлије је читав логор струкароша или бубњаро
ша, ако је за ово подесна вода; сваки или "рихтује струк", или суши буб
њеве, кецу, кусаку, влак, тубок, рогач. Ако је то било после пролетњих 
поплава или јаких и дуготрајних јесењих киша, које доносе јак надо
лазак Саве, на Хасановом богазу штрчи читава шума од бубњарских 
штапова, са разапетим на њима бубњевима. Hohy су ту светлуцале 
аласке ва трице, а лапташки момци пролазеhи водом нагађали су чија је 
која ватра. С воде и са сува узајамно се добацују аласке шале и задирки
вања. У врбаку код Хамзине тополе стоји скривен чамац са мадрова
чким аловом; мадровци леже испружени по опалом лишhу яспод ви
соке тополе, чекајуhи ноh па да крену да "подлове" метове око Циган
лије пре но што на њих стигне велики алов који су из свога склоништа 
видели да је то поподне прошао идуhи навише; "подловити" значи ску
пити рибу на мету кришом, испод места где је веh заузео позицију вели
ки алов, пре но што овај почне ловити на томе мету. Аловски момци he 
псовати све на свету кад својим великим аловом не извуку ништа, а по 
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траговима стопа на мокром песку распознаhе да су ту мадровци мало 
њих веh свршили работу. 
Ако је лапташ ловио са "велике воде", тј. левим рукавцем Саве 

поред Циганлије, наилазио је на мет "Међицу" где је алов мајстора 
Живка Брке, са мештером Иваном Шокцем, такође заузео позицију и 
чекао мрак. Пролазеhи са својим лапташем поред тога мета, писац се 

cehao доживљаја који је ту некад имао једне ноhи у друштву сво-
пријатеља, професора Богдана Гавриловиhа и поч. Милана Капета

новиhа. Дошавши ноhу на тај мет, у њиховом друштву, забацио ј_е вели
ки алов и надао се маси беле рибе, на какву је обично ту наилазио. Али 

кад је алов био веh ви-
ше од половине приву-. . 
чен краЈу, на лепоЈ ме-

сечини, каква је била, 
запазила се са обале ка
ко се аловска кеса 

(секл), још далеко н~ 
води, надула и да у ЊОЈ 

има нешто тешко. Рачу
најуhи да је то гомила 
рибе, момци су боље за
пели да кесу привуку 

крају, али к~д су је при
вукли, у њоЈ се наместо 

рибе указало пуно буре 
од пет акова. Аласи су 
се, мислеhи да је у буре
ту шверцерска ракиЈа, 

још више обрадовали 
но да је кеса била пуна 
рибе, али је било вели-
ко разочарење кад се 

видело да буре нема ни 

чепа, ни врања и да Је 

пуно савске воде. Од ње
га не само да се ниЈе ви

дела корист, веh је при
чинила и ту штету што 

је својим котрљањем по 
мрежи тежином смета

ло да алов иде правил

но, па је испустио рибу 
коју је био опколио. 

Кад се лапташ те

рао "малом водом, тј. 

Сл. 30. - Маgровци са својим алово.м салеhако.л-t 

Сл. 31. -Лов ~uрбоко.м; йрофесор ПеШровиh је у 
среgш-tи 
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савским рукавцем са десне стране Циганлије, и ту се могла терати по 
нека рина, али врло пажљиво, због подводних клада на дну Саве. Ако 
је то био пишчев лапташ, а писац је за више од двадесет година држао 
под закуп риболов "Вилиман", удаљен свега стотинак метара од савске 
обале, одмах више Чукарице, онда се обично свраhало и на тај риболов, 
па ако барка није веh била пуна савске рибе, забацивао би се у дубок 
Вилимански вир лапташ као алов и барка би се допунила ту уловљеном 
рибом. За тај вир, у оно време дубок 14 метара, везана је још једна 
писцу драга прератна успомена. Једног дана ловио је у виру великом 
кецом, опет у друштву свога драгог пријатеља, професора Богдана 
Гавриловиhа. Професор Гавриловиh који је, за време док се кеца вукла 
по дну, седеhи у чамцу нешто читао, видеhи у један мах како је тешко 
мрежу пуну муља из те дубине извлачити, прискочи писцу у помоh, али 
заборави да скине с носа свој фини златан цвикер. Како се, помажуhи 
да се мрежа извуче, био нагао из чамца, цвикер падне у воду и нестане 
га у дубини. Ту није било помоhи и по свршеном лову професор 
Гавриловиh је отишао куhи очајан што је изгубио једну своју драгоцену 
и корисну ствар. Али после неколико дана писац му је приредио при
јатно изненађеље: донео му је куhи љегов цвикер за који је он држао да 
је занавек изгубљен. Ловеhи рибу на месту где је цвикер потонуо, писац 
га је мрежом извукао из дубине, заједно са једним крупнијим сомчетом, 
забоден у грудву земље коју је мрежа такође извукла. Професор Гаври
ловиh је о томе, као о чуду невиђеном, причао свима својим познани
цима, али са једном малом варијантом: да је оно сомче било прогутало 

цвикер који је нађен у љеговом желуцу кад је било ухваhено и спрем
љено за чорбу. 

На Вилиманском виру се у оно време могло добити крупних штука 

по 5-6 килограма комад, лепих смуђарака, сомади, протфиша, беле 
рибе, а по највише чортана и осредљих шарана. Доцније је на Вилиману 
подигнута и рибарска куhа, у којој се са лапташким момцима често 

преноhивало. Вир постоји и данас, али у љему нема више рибе. 

Дуж српске обале испод Чукарице, па редом поред Шест топола, 
железничког моста, стрме савске оnале поред баре Венеције, између 

савских штегова и шлепова што су се утоваривали храном, чучао Је 

непрегледан низ пецароша, међу којима су, као највештији, заузимали 
прво место некадашљи београдски цигани свирачи. Вративши се пред 

зору у своје циганске страhаре, после свираља по београдским кафана
ма где се увек могло наhи љубитеља љихове музике. они, пошто су 

мало одспавали, навлачили би старо одело, па би боси, са загрнутим 

рукавима кошуље, са пецачким штаповима у руци, одлазили до савске 

обале поред Венеције, натицали би на удице ваљке од кукурузног бра
шна КОЈе су им жене спремиле уочи тог дана и одмах отпочињали пеца

ти. Предвече би се враћали куhи носећи у мередову по неколико кру
пних шарана. које би успут продавали. 
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Лапташ је веh про
шао испод савског же

лезниког моста. Ту су се 
одмах могле запазити 

струкарошке тикве ста

рог аласа чунароша То

дора Циганчет~, ~рног 
као циганин, ЧИЈа Је ри

барска колиба била од
мах ту на обали. Мало 
даље се могао стиhи 
стари и вешти савски 

влакарош Тоника Бал
гач, звани Шустер То
ника, стари рибарски 
мајстор код кога је пи
сац учио рибарски за-. . 
нат; он Је са СВОЈИМ си-

Сл. 32. - Сушење и рихй1овање великоz ciupyкa (йро
фесор Пей1ровиh је у белој кошуљи са шеищрол1) 

ном Кориком обично радио влаком око београдских савских бродар

ских штегова и шлепова, на местима где други влакароши нису смели 

радити, бојеhи се да не распарају пређу о какав ленгер или други какав 
потопљен предмет. Тоника је на томе кратком простору од Чукарице 
до hошка београдског града провео свој дуги рибарски век и познавао 
на томе простору сваку стопу. 

Кад би лапташки чамци, преставши ловити чим су прешли доњи 
крај Циганлије, возеhи завоске на Дунавски кеј прошли и бару Венеци
ју, прошли би поред тиквара негдашњих рибарских трговаца Петка 
Трајановиhа, Ћор-Пере и Антонија Попа, који је доцније преселио 
своју тиквару и рибарску радњу на Дунавски кеј. Ту су, на томе прос
тору наилазили на чунароше који буhком маме сома на оштру удицу са 
мамцем што виси испод чуна, или на по кога од њих што "черенчи" 

насред Саве, покушавајуhи да черенцем напипа шарана на дну реке. 
На простору између савског моста и Дунавског кеја врио је алас

ки живот. На кеју, на који лапташ стиже из Саве са пуном барком ша
рана, сомчади, смуђева, кечига, мрена и свакојаке беле рибе, затицао је 
читав вашар од рибарских трговаца, аловских и лапташких момака, 

влакароша, струкароша, бубњароша, царински_х .стражара, полициј
ских органа и света из околине или из вароши КОЈИ Је ту дошао да гледа 

тај чудан вашар и вреву. Кад је писац на Ваведење 1911. године ту на кеј 
довукао сома од 102 килограма, кога је дан пре тога са својим "Сузо
вцима" ухватио лапташем у Сави испод ушhа Колубаре и о томе депе
шом известио са Умке београдске рибарске трговце, чамце и сома је на 
кеју дочекала маса света да то види. Радили су и фотографи и понеки 
од читалаца овога чланка познаhе на фотографији по кога од својих 
некадашњих, данас веhином умрлих познаника који су сома ту дочека-
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ли. Понеки lie се од старијих Београђана и данас сетити аласке вечере 
која је на Св. Филимона, сутрадан по Ваведељу, приређена код "Колар
ца", у част тога сома. 

Такви крупни сомови се додуше и данас с времена на време лове у 

~ави и Дунаву око Београда. Разумљиво је да за ту крупну рибу, стари
ЈУ свакако од свих насипа подигнутих у последње време за осигураље од 

поплава, не важи оно што се истиче као један од важних узрока опада
ња рибарства у Сави и Дунаву и о нестајаљу појединих врста риба због 
тих осигураваља. Данашља крупна риба је дошла на свет много пре 
тога, расла деценијама и исхраљивала се у текућој води и љена егзис
тенција није у вези са оним што се збива у ритовима. Осим тога, многе 
од крупних риба долазе у наше воде и са Доњег Дунава, где их има у 
много већем изобиљу. Стога се оне хватају и у београдским водама и, 
уколико се тиче сама, и не сматрају се за неку особиту реткост. За 
осталу рибу то не важи и њен маљак се ocelia сваке године све више. У 
том погледу, као и у погледу савског и дунавског рибарства уопште, у 
праву су они што жале за старим добрим временима. 



ШЕСТИ ОДЕЉАК 

ОРИ И СЦЕНЕ ИЗ НЕГДАШЊИХ 

ДУНАВСКИХРИБОЛОВА 

ада се у Београду стичу две велике риболовне реке, Сава 
и Дунав, и мада у Сави риболов није мање издашан но у 
дунавском риболовном подручју Београда, центар бео
градског рибарства није никад био на савској, већ одвајка

на дунавској страни вароши, у раније време чувеној дунавској Ј али
београдској савској обали, где је одувек био развијен бродарски 

, где је полазна тачка путничких и теретних бродова, шлепо
Савом или Дунавом стижу у Београд или се одатле крећу у три 

"IJ'""'цu, у Саву, Горњи и Доњи Дунав, и где су државне и приватне згра
де допирале до саме стрме обале и спречавале да поред живог путни
чког и трговинског про-

мета ту буде места још 
и за рибарски промет, 

се морао развијати 
рибарски живот нити 
опстати рибарски цен-

који захтева извес

тан "животни простор" 
и ствара се тамо где на

за то потребне пого
Те су се погодбе 

одувек биле стекле на 
дунавској Јалији и она 
још од негдашњег тур

ског рибарства била та
кав центар за Београд и 

његово риболовно под
ручје. Сл. 33. - ПрераШно рибарска йрисШанишШе на 

gунавској ]алији 
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На савској страни Београда, од места где се сада утоварује угаљ за 
бродове па до данашње велике зграде Београдске задруге, биле су саме 
циганске и рибарске колибе, а наспрам данашње улице Крсмановиhа, 
на простору који се звао "Лиман", било је више кафаница у које су до
лазили само лађари и аласи, српски и турски. Тек су доцније на тој стра
ни уленгерене три тикваре рибарских трговаца Петка Трајановиhа, 
Ћор-Пере и Антонија Попа, али ту није никад било ни трага од оног 
рибарског живота какав је врио на дунавској страни Београда. 

Кога и данас посао, радозналост или случај нанесу у саму зору на 
Дунавски кеј, ма кога дана то било, видеhе на њему призоре и сцене 
које he му бити необичне и чудне ако не разуме у чему је ствар. Аласи 
који су тога јутра или вече уочи тога дана ту стигли са рибом, пошто су 
своје мреже распрострли ради сушења на "тиричке" (неколико јаких 
ракљастих мотака побијених поред саме обале у земљу, са неколико 
преко тих ракљи водоравно постављених дугачких мотака "штица"), 
извлаче своје барке са рибом на обалу или у чамац, приказују рибу 
купцима, рибарским трговцима, па онда настаје вика и дрека лицитана
та, која се чује и далеко од Кеја, накрај Дорhола. А према томе како је 
данас, може се имати слика о ономе што је било некад кад је на Кеј сти
зала истог јутра по неколико алова, лапташа, мноштво влакароша, 

струкароша, бубњароша и кецароша са својим баркама пуним рибе и 
кад се читав један свет, који је непосредно или посредно живео од 
риболова, ту окупљао да види који је риба р шта донео, пошто је продао 
рибу, да ли има за толико да му рибар може исплатити дуговање за 
хлеб, за удице, за раније потрошено пиhе, за дати му зајам, за дуговану 
какву одштету итд. Кроз ту гужву, вику и паклену дреку назирали су се 

финансијски погранични стражари који су се некад звали "колџије" 
("кол" значи турски патрола), доцније и општински "трошаринци", 

Сл. 34. - ЛициГiiирање u .лtерење рибе 11а }алији 

први да осмотре да ли 

ту има и каквог кри

јумчарења робе, други 

да наплаhују трошари
ну на рибу продату тр

говцима. Чим би који од 

трговаца купио партИЈУ 

рибе, момци би ову. по

што буде измерена, из

ручивали у његову тик

вару или велику барку; 

ако се продала "ђуту
ре", то би се учинило 

без мерења, "да се не 
гњави риба". Свет од 
аласа, трговаца и љихо

вих момака разилазио 
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се по свршеној лицитацији, аласи у кафанице или у своје станове, а 
трговци на пијацу где су њихови момци на таљигама веh пренели 
купљену рибу, одређену да се тај дан искрчми. 

На који сат после свршене рибље лицитације, ако је вода подесна 
за рад великог алова, морао се на песковитом мету ,,Јалија", више 
Дунавског кеја, испод куле Небојше, запазити велики храстов рибарски 
чамац са дугачким дунавским аловом и четири рибара, како је заузео 
позицију на "торкебу", месту одакле he се алов почети разбацивати 
преко Дунава. На "аузнему", месту где ће се ал о в привуhи крају и из
влачити на обалу, начињен је "лантук", заклон од укосо у земљу поби
јених мотака и рогозних асура, испод кога су смештене ствари изнесене 

из чамца: рибарски извештали и поцепани капути, котао "гвоздењак" 

за аласку чорбу и "драјфус" за држање котла над ватром, "кобер", ко
жна кеса са прибором за крпљење алова, џак са хлебом, бардак или 

флаша ~а Ј:акијом и др. Кад је све то изнесено из чамца, рибарски мајс
тор ЧИЈИ Је алов, или 

његов заступник "меш-

тер", даје знак да почне 
рад. И рад је отпочињао 
на начин описан у че-

твртом одељку. Лови се 

"штренг", тј. без одмо
ра до мрклог мрака, кад 

ће се аловски рибари на 
брзу руку прихватити 

"мајком шњапом" (ра
кијом), покусати чорбу 
коју им је на обали, по

ред "лантука", предвече 
скувала која од љихо
вих жена или сам њихов 

мајстор, па ће се опет 
продужити рад аловом 

до 2-3 сата после пола 
ноhи, кад ће се са ало

вом у чамцу и баркама 
са уловљеном рибом 
кренути за Дунавски кеј 
на лицитацију рибе, а 
мет на коме се ловило 

уступити другоме алову 

чији буде ред. Али за 
време лова, преко це

лог дана, око "лантука" 
био је прави вашар. 

Сл. 35. - Круй1ш шарани из залеl)ене барке на ]алији 

(йрофесор ПеrТtровиh йриgржава свој улов) 



102 БЕОГРАД НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГА РИБАРСТВА 

Сл. 36. -КруПан со.м из залеЬене тикваре tlll ]алији (ilpoфecoop ПеШровић наzну~u 

йриgржава улов) 

Ситна бела риба није се метала у барку, а пошто ју је при свакоме 
извлачењу алова било у великим количинама, продавала се на обали 
будзашто свакоме ко ју је хтео купити. Кафеџије дорlюлских кафани
ца, ашчије многобројних београдских прчварница, сиротиња из свију 
београдских крајева, разабравши да на Ј алији ради велики ал о в, до
лазили су на мет са својим котарицама и зембилима и куповали ту белу 
рибу. Куповали су је готово забадава, било за новац, било за ракију које 
за уморне аласе при онако тешком раду никад није било доста. Риба 
није мерена, веh је купцима давана или исполцем, којим се из чамца 
избацује аловом увучена вода, или шакама, онако одока. 

Али у ранија времена било је и сезона у којима је алов на Ј алији 
хватао толико рибе да се није знало шта да се са њоме ради, јер је 
ондашњи Београд није могао потрошити. Онда су на крајњем Дорhолу, 
испод данашњих кафана "Спуж" и "Седам чунова", у близини негдашње 
Панчиhеве Ботаничке баште, биле подигнуте "калаџинице", зграде за 
чишhење ("калање") и сољење рибе. Аласке жене и у тај мах незапо
слени рибарски Ј\юмци, или стари изнемогли рибари, у њима су "ка

пали" рибу, тј. расплатали је на две полутке, усољавали је па је или сла

гали у дрвену бурад у којима су слојеве рибе посипали крупном сољу 
или је распростирали на конопце и сушили је на сунцу, па је исушену 
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паковали у дењкове. 

"Калаџије" су ту имале 
пуне руке посла, јер је 
непрестано пристизала 

риба са околних алов

ских метова. Салио се 

шаран, сом, штука, смуђ. 

мрена и крупнија бела 
риба; ситнија се, кад ју 
је било у великом изо

биљу, поклањала или 

бацала у воду. 

Једна од риболо

вних година остала је у 
нарочито] и неизглади

вој успомени код старих 
аласа из друге половине 

прошлог века, а добро 

је запамhена по једноме 
догађају који се десио 
те године и који је за 
цео свет био необичан. 
У јесен 1867. године тур
ски султан Абдул-Азис 
пропутовао Је аустри

јским паробродом низ 
Дунав поред Београда, 
враhајуhи се са париске 
изложбе. То је било пр
ви пут од стварања тур

ске империЈе да султан 

изађе из своје земље и 
за то су били потребни 

Сл. 37. - Велики алов Полази Шl pag 

дуготраЈНИ преговори И Сл. 38. - Избацивање великоz алова 
дипломатске процедуре 

са владама држава кроз 
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које је султан имао проhи. Сви београдски аласи са женама и децом 
похитали су тада на дунавску Ј алију да посматрају то чудо и тај им је 
догађај остао у живој успомени. Запамтили су и доцнијим рибарским 
нараштајима препричавали како се књаз Михаило, уместо да свечано 
дочека султана код Београда и лично га поздрави, био намерно укло
нио у то време из своје престонице. Запамтили су и мноштво поједи
ности и о њима причали целог свог живота, али једно им је остало 
дубоко урезана у њиховој алаској памети: та рибља година била је бога
та, богатија него икад после тога, а као што су им причали њихови 
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Сл. 39. -ЛайШарош вogu алов 1шз воgу 

претходници, стари ала

си из времена Карађор
ђа и прве владе кнеза 
Милоша, такво рибље 
богатство нико није за
памтио. Разлог томе бо

гатству био је следећи. 
Изузетно велика 

вода учинила је да је сва 
риба, и ситна и крупна, 
која је дотле била зат
ворена у непрегледним 

ритовима, могла, рас

плођена и исхрањена, 
без сметње и на време 
изаћи из ритова у Саву 
и Дунав и напунити их 

дотле невиђеним риб
љим богатством. Осим 
тога, из доњодунавских 

"лапова", бескрајних ри
това у Румунији и Бу
гарској, риба је такође 
могла несметано изаћи 
у Дунав, јер на онако 
великој води није било 
могуhно постављати и 
одржавати, као обич

них година, заграде од 

трске које би јој спре
чавале излазак из лапо

ва. Та је риба, дохвати
вши се Дунава, а пре-

Сл. 40. Привлачс1ы: ойкољсис pu(jc о(јали пуна паразита КОЈИ су се 

на њу нахватали у риту 

и досађивали јој, потегла свом снагом да плива уз брзу дунавску воду да 
би се чистила и допрла у горње воде. Како су причали стари београд
ски аласи из тога доба, рибе је у београдским водама у тај мах било 
толико да је сваки, па и најпримитпвшrји рибарски алат, чим је бачен у 
воду извлачен са ухваћеном рибом~ влакароши су, чим је hуле влака 

куцнуло у дно, морали одмах "чупати" мрежу из воде, јер је алас на 
прсту осетио да је риба ударила њушком у пређу; струкароши нису 
чекали ни пола сата откако су забаrџши струк, веh су одмах веслали ка 

струкарској тикви и вадили из воде струк накиhен рибом. Алови су 
привлачили обали по стотине ока рибе наједанпут, па је та риба одмах 
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колима вучена у "калаџинице" на чишhење и сољење. Риба се прода
вала у бесцење јер је сваки пецарош или сертмарош могао са обале 
ухватити рибе колико је хтео. А може се себи створити слика о томе 
какав је покор (или како кажу аласи "мршу") морао тога лета почи
нити алов на мету "Ј алија", најиздашнијем тадашњем дунавском мету у 
београдском риболовном подручју. 

Други један дунавски мет, чије је дно одувек било блатњаво, а који 

некад давао у изобиљу крупну белу рибу и сомче, био је мет "Пумпа", 
нешто испод данашње београдске електричне централе. Ту није у 
време рада било онолико света као на мету ,,Ј алија", јер је од варошке 
стране због мочвара мет био много теже приступан. На тај мет су оби
чно у време лова долазиле аласке породице као на неки "теферич"; же
не су чистиле рибу, кувале у гвоздењаку чорбу и пекле на ражњевима 
деверике, протфише и сабљаре, а аласи који су аловом радили "штренг" 
прилазили су "лантуку" с времена на време и "мезетисали" пијуhи ра-

КИЈУ· 
Испод "Пумпе", у близини Карабурме, радили су онда познати 

аловски метови "Карлица" и "Роспија". На мету "Карлица" алов се по
чињао избацивати наспрам ондашњег баштованског долапа, на 200 
метара испод штофаре г. Владе Илиhа. Привлачно се крају и извлачио 
на обалу на 100 метара изнад ондашњег врбачиhа поред саме обале. 

Сл. 41. - Сушење алова йо завршеном лову (за LТio време йрофесор ПеtТiровиh йореg 

својих рибара сйравља рибљу 'Юрбу) 
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Мет је био доста кратак и плитак; дно му је било каменито, пуно рупа 
и мангура. Могао се ловити само тако ако се, пошто се избаце прва два 
аловска комада, аловска кеса и комад до ове, остатак алова избаци 

"шрек на воду", косо низводно. На мету "Роспија" избациваље алова 
почињало је од треће дебеле врбе, рачунајући одозго, од Карабурме; 
требало је избацити прва три аловска комада, па окренути и овде 
"шрек на воду", јер је на дну мета било јако блато у које је алов зарези
вао. Та два мета, "Карлица" и "Роспија", били су омиљени метови риба
ра "мадроваца", који су ту својим кратким аловом "салећаком" могли 
лако радити и хватати лепу рибу. 

Дунавски мет на коме је у време лова, а нарочито у време "плове", 
био читав вашар од сељака и сељанки, био је мет "Црквиште", наспрам 
вишњичке цркве. Дно је било шљунковито и каменито; велики алов је 
запињао за крупно камење и момци су га морали за време рада чамцем 

предизати да би га скинули са стене на дну воде, али то није сметало да 
алов опколи и привуче обали масу ситнијег и крупног шарана, поред 
масе беле рибе и понеког сомчета и кечиге. На томе је мету алов ри
барског мајстора Живка Брке, којим је радио мештер Иван Шокац, јед
ном зграбио сома од педесет и неколико килограма. Кад је алов ту 
радио, окупљени сељаци су радознало посматрали прескакање шарана 

преко горњаке и нагађали да ли ће у алову, код толиког искакања рибе 
из њега, у мрежи шта остати. Међутим, ипак, кад је при извлачењу 
алова наишла аловска кеса, ова се ЈОШ на води показивала као пуна ри

бе која се у њој праћакала, а на површини воде могли су се видети цр

вени шарански репови како одижу пређу и таласају воду. Кад би из кесе 
риба била изручена у "вохпер", а из овога у барку, ситна бела риба се 
одвајала на страну и била је одређена за трампу са сељацима. Сељаци 
су, седећи на обали, држали у рукама флаше и бардаке са ракијом; 
сељанке су на рукама држале котарице са јајима, "вренцима" (црвеним 
патлиџанима), зеленим паприкама, сиром и другим домаћим произво
дима, и сваки је чекао свој ред да пазари са аласима. Они су, погле
давши најпре шта купац нуди за трампу, одока и издашно давали му ри

бу; ако је купац био задовољан, он ју је одмах узимао и носио куnи; ако 
је најмањим знаком одао своје незадовољство, алас би му уз псовку 

казао да "иде преко пута" и да за њега нема рибе. Кад се после пола но
hи рибарски чамац са аловом кренуо за Београд, вукуhи у великој 
барци уловљену рибу на лицитацију, чамац је био пун пиљарске робе 
добијене у трампи за белу рибу; момци су то у Београду делили између 
себе на равне талове и носили својим кућама или продали па попили. 

Каткад је велики дунавски алов, кад му није ред да лови на прос

траним метовима са српске стране, ишао на мађарску страну "да краде 
мет". Такав је један мађарски аловски мет био на Ади Крњачи (која се 
зове још и Хуја или Виrш-ьичка ада). Ту се ишло ноћу, а мађарски фи
нанси су на аду прелазили само онда ноћу, кад им је било потказано да 
ће ту бити кријумчарења. Мет би се обловио за један сат, па би се ода-
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ишло на други који мет на мађарској страни, или би се ловила на 
метовима "Карлица" и "Роспија" на српској страни. Али су на свим тим 

метовима београдски аласи што раде аловом често бивали 
"покрадени" од аласа "мадроваца", који би кришом, без ларме и врло 

такав мет обловили својим лаким мадровачким аловом, пре вели
алова, па су онда, скривени са својю,r чамцем у врбаку или иза неког 

"сеирили" како he проhи београдски ал о в кад дође да после њих 
лови на истоме месту где су они "веh скупили кајмак" и пригушена се 

кад су београдски рибарски момци стали псовати видеhи како 
им подваљено. Сви су ти негдашњи дунавски аловски метови сад 
искварени и на њима се више неhе виђати велики београдски алов. 

Сасвим другачије сцене и призори су се виђали кад се ловила 
лапташем, од Београда па низ Дунав до Винче или Ритопека. Дунавски 
лапташ би обично изашао са своја два чамца до hошка града, до места 
где Сава утиче у Дунав, сваки чамац за себе~ ту би изашли насред воде, 
чамци би пристали поребарке један уз други, сваки би од љих примио 
једну половину мреже, па би се по том управили у супротним правцима, 

удаљујуhи се један од другога, један у правцу српске, други у правцу 
мађарске обале. За то време би мештер и лаптарош избацивали сваки 
из свог чамца своју половину мреже, док лапташ не буде сав избачен и 
раширен између чамаца. Кад буду избачена и оба штапца, па се осети 
да они ударају у дно, момци би умереном снагом завеслали право низ 
воду, па би се терала "рина за рином", онако како је описано у ранијем 
четвртом одељку. Прво би се обрадила "Галијашка", водени простор 
поред Ратног острва, преко од београдског града, и куле Небојше; тај 
је простор често давао крупног сама од 80-100 килограма, раније и 
крупну јесетру или сима. Једна добра лапташка рина била је некад 

наспрам данашљег купатила "Монплезир"; на њој се данас не може 
радити, јер је на томе месту 16. марта 1929. године лед потопио велики 
аустријски парни реморкер "Земун", који данас и за вечна времена ту 
лежи засипан песком и муљем и правеhи на површини воде бук по коме 

се и данас познаје да је 
брод ту сахрањен. Пи
сац је са својим рибар
ским момцима био оче

видац бродарске траге

дије, гледајуhи са обале 
Дунава страшан призор 
кад је најпре задњи 
крај, а затим и цео брод 
отишао у дунавске ду

бине; посада му је ере
nом била пре тога сва 
спашена. Четири одва

жна рибара, који су би-
Сл. 42. - Ре.моркер .. Зе.мун" йробијен леgом йlоне у 

Дунав 
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ли успели да се чамцем кроз лед пробију до места несреhе, нису имали 
кога спасавати. 

Одатле се радило поред београдских дунавских тиквара, затим 
преко мета "Пумпа", па онда, све идуhи низ воду, поред Карабурме, за
тим вишњичком "малом водом" до доњег краја Аде Крњаче. Наспрам 
тога краја аде, "вексла Крњаче", постојала је једна пространа дунавска 
рупа, која је често давала крупног сома. Писац је својим лапташем на 
њој у току свога рибарског рада похватао неколико сомова од 30 до 80 
килограма. Рупа је сад засута и не даје ништа. 

Затим се ишло мало наниже на рину "Вишњички праг", која је 
често дала гомилу крупних шарана, мрена, кечига и по КОЈег крупног 

сама. Ту је некада, пре четрдесет и неколико година, лапташ београд
ског рибарског мајстора Јакова ухватио сома од 140 килограма, уко
лико се памти највеhег од оних што су деценијама хватани у београд
ском риболовном подручју. Лапташ писца ових редова ту је у једноме 
лову зграбио око 80 килограма кечига и два сома од по педесет и неко
лико килограма. 

После тога се лапташем продужило радити поред Вишњичких воде
ница, Црквишта и Беле стене, па се улазило у "Малу воду", дунавски ру
кавац између српске обале и прве панчевачке аде; у њој се терао "Попов 

Сл. 43. Сом og 140 1шлоzрао~tа уловље11 лайiuашео~t у 

Ду11аву 

лиман", "Великоселска 
брежина", "Средња стра
жа" итд. "Мала вода" је 
увек давала по коЈег ле

пог смуђа, кечигу, мани

hа, покадшто и по које 
крупније сомче. На про
стору од Аде Крњаче 
до Поповог лимана ала

си што раде лапташем 

готово увек су сретали 

или стизали свима њима 

добро познате вишњи

чке аласе влакароше: Лазу, Стеву, Миту и Маџу. Ови су, кад је томе 
било време, радили на својим имањима у Вишњици, као и остали 
сељани, али су све своје слободно време проводили на Дунаву ловеhи 
влаком, по њих двоје ортачки. Били су добро извежбани влакароши и 
често су хватали по којег крупнијег сома, кечигу или шарана. Били су и 
весели људи, шаљивци, па су аласи што су радили лапташе.м врло радо 

на води или уз обалу застајали да се поразговоре и нашале са Iьима. 

У "Малој води" је раније, пре светског рата, увек било по 2-3 
воденице које су млеле за оближња села и које су ишчезле после рата 
кад су прорадили по тим селима парни и моторни млинови. Више 
"Средње страже" била је поред саме обале, уз стрму брежину, водени-
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ца чији је воденичар Стева, брат пишчевог вишегодишњег мештера 
Шандора Кење, увек радо примао на преноhиште аласе; његово госта

остало је за писца као једна од пријатних успомена из њего
вог дугогодишњег рибарског живота. 

На Тоспаши и испод ње је за време летњих дана био читав логор 
струкароша; многобројне тикве на површини воде означавале су места 
где су били забачени аласки струкови. Струкароши, обично по њих 

у чуну или. омањем струкарошком чамцу, или би "рихтали" струк, 

оштрили турПИЈОМ удице на њему, или претресали дрвени сандук са 

мамцима, или су где у хладу, испод "лантука" или веhе врбе, спавали и 
одмарали се од посла који је за њих настајао још од првог зрачка зоре, 
или су у малом струкарском гвоздењаку кували за себе рибљу чорбу. 

су се на истоме месту могле са воде запазити добро саграђене 
колибе београдских влакароша, који су се ту насељавали за дуже 

време, па влаком, обично "редаром", ловили по целој дунавској околи
ни тражеhи кечигу или крупнијег сома. Ту су се, у томе влакарошком 
насељу, одигравале и веселе сцене и правиле каткад и чудне аласке 

шале које су занимале цео београдски аласки свет, али приче о њима 
нису ишле даље ван тога круга. Ту је влакарош Адам Симиh, одувек 
познат као шаљивац и аласки подвалаџија, заваравши за један тренутак 
пажњу другог једног влакароша из суседне колибе, стрпао му у папри
каш, који је овај пред колибом кувао у своме котлиhу, пуну шаку ситно 
насеченог ђона од старих опанака; паприкаш је ипак био у сласт ноје
ден, само су се ашчија и његов колибарски друг мало ишчуђавали како 
је месо било тако тврдо; кад га нису могли сажвакати, они су га гутали 
и није им ништа било. Тако исто није ништа било ни аласу кога је због 
сличних приредаба заболео стомак; неко му је од другова рекао да то 
долази отуда што су му се "замрсила црева", па да би требало да гута 
драмлије, ловачке сачме зечарке, које би му својом тежином и про
ласком кроз црева ова размрсила; кад су му те ноhи болови престали, 
он је био убеђен да је то од тога финог лека и увек га је од тада у сли
чним приликама употребљавао и свакоме препоручивао. Шале и под
вале су понекад бивале и претеране и лако су могле стати живота и оне 
који су их правили, и оне којима су биле намењене. Оне су чињене и са 
пушчаним мецима или са динамитом који су ондашњи аласи влакароши 
зими носили у чуну, у своме сандучету за прибор; исти влакарош Адам 
Симиh носио је неко време главу обавијену платненом крпом због 
такве једне шале, што га, уосталом, није нимало спречило да и од тада 
прави такве шале кад год му се за то указала прилика. 

Струкароши су, са своје стране, доприносили забавама и дистрак

цијама својих другова. Крмари бродова што су пловили Дунавом оби
чно су били пажљиви према аласима, избегавајуhи да брод у проласку 
удари у струкарску тикву, чиме би нестало ознаке места на којем је 
забачен струк и алас би имао заметан посао да струк тражи по дну Ду
нава "клоцером", справицом састављеном од дрвених кука привезаних 
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уз тежак камен који се чамцем вуче по дну, управно на правац струка. 
Али је било и крмара "угурсуза" који су, ради забаве своје и бродских 
матроза, често и капетана брода, управљали брод управо на тикву, ову 
би точкови брода разбили, а они на броду су уживали посматрајући 
како се аласи са обале љуте и дреком протестују против таквог пос
тупка. Таквом су броду, кад се знало да ће проћи поред струкова узвод
но, и то ноћу, приређиване овакве шале: чим се у даљини покаже брод
ска светиљка на катарци, алас на своме чуну изађе насред воде, онде где 
брод треба да наиђе (а нарочито ако је водени пролаз због околних 
пешчаних прудова тесан), па у чамцу запали пре тога спремљени добро 
жицом стегнут сноп сламе, шаше и ситног грања, посут са нешто мало 

гаса, и спусти га из чуна да тако запаљен плови низ воду. Крмар брода, 

спазивши ватру која му прилази на путу којим треба да прође, није знао 
како да се снађе; узбунио је и капетана и сву посаду, крманио час нале
во, час надесно, бојећи се да не удари у запаљен предмет за који није 
знао шта је, а наслућивао је да је то каква запаљена дереглија са које 
треба спасавати људства, па би у таквој недоумици учинио да брод 
наседне на пруд. Аласи би из неког прикрајка на обали, или на ади, 
пошто су погасили своје ватре, "сеирили" гледајући ту узбуну на броду 
коме су се хтели осветити. Дешавало се и то да аласи на такав брод, 

који им намерно и без икакве потребе причињава штету, пришавши му 
ноћу кад он пролази поред њихових струкова, оспу бацати се камењем 

и поразбијају на њему прозоре. Тада нису као данас постојали бродски 
рефлектори, па се на јакој помрчини није могло распознати одакле 
пада камење, а док би се брод зауставио и матрози са њега спустили у 
воду чамац који ће разгледати околину, аласи би на своме лаком и 
спретном чуну били далеко од тога места. После таквих освета преста
јале су и невоље које су несавесни крмари приређивали аласима. 

Занимљиво је било, седећи ноћу поред аласке ватре поред које 
жубори Дунав, слушати приче и доживљаје струкароша и влакароша, 

каткад невероватне, али већином истините, јер они једни другима те
шко могу у причању подваљивати, пошто сви знају исте ствари. Таква 
је нпр. била једна прича о староме сеоском аласу из Великог Села, кога 
је удавио крупан сом. У Великом Селу, које није далеко од десне обале 
Дунава, одвајкада је била покоја дружина сељана који су, кад су им то 
допуштали њихови обични тежачки радови, ловили рибу трбоком, ри

барском справом описаном у ранијем четвртом одељку. То је долазило 
отуда што се кроз водени хатар тога села пружа дугачка дунавска ада, 

једна од панчевачких ада које су све припадале Аустро-Угарској. Она 
обала аде што је окренута нашој страни била је пуна потопљених 
клада, пањева, испреплетаних дебелих жила врба, топола и грмова, 

поред обале која се постепено и стално осипа и руши у воду, па се око 

њих скупљала и ситна и крупна риба, било у склоништа, било да ту 
тражи храну. За лов рибе на таквим местима нарочито је подесан трбок 
и од њега су Великосељани имали лепу зараду. Међу тим сељанима био 
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и један стари "трбочар" који се још из младости, поред рада са 
трбоком, био извежбао да, гњурајуhи под површину воде око таквих 
рибљих склоништа, хвата рибу рукама. При таквом послу он је о себи 

носио обешену пространу торбу у коју је још под водом метао ухваhену 
рибу, а око лев.е руке ј~ имао везан танак, али јак једек који је на своме 
слободном краЈу имао Јаку гвоздену куку у облику удице; оштри шиљак 
те куке он би хитро заба у трбух или бок опипане под водом рибе, ако 

ова била крупна, и брзо затим изашао на површину воде, а одатле на 
са које би извукао рибу на суво. Старца сам познавао и два-три 

сам га видео где чучи са својом торбом, куком и једеком на обали, 

чекајуhи да прође патрола мађарских финанса па да почне на свој 
начин ловити. Али кад сам са својим момцима једне ноhи ловио лап
ташем у "Малој води" и приставши лапташким чамцима уз обалу 
пришао једној алаској ватри, аласи струкароши су нам испри·чали чудну 
причу. Стари алас је на неколико дана пре тога, загњуривши поред 
велике кладе, напипао крупног сома, забоо му испод предњих пераја 
гвоздену куку, испливао на површину воде и потегао пливати ка бли

ској обали. Али пре но што се дохватио обале, јаки крупан сом га, 
онако везан за старчеву руку, повуче на воду, а затим и под воду и ста

рац се удави. По нричању истих аласа, после три дана ухваhен је на
спрам Ковина на површини воде стар човек који је имао везан једек за 
леву руку; кад су једек извлачили из воде, извукли су веh малаксалог 
сома. Сома су продали, а од онога што су за њега добили утрошили су 
нешто на старчеву сахрану, а остало на даhу коју су му приредили за 
покај душе, а веh се зна какве су аласке даhе. Шта је од тога било исти
на, нисам проверавао, али је прича о догађају кружила свом дунавском 
обалом до Дубравице. 

При ноhним седељкама поред аласке ватре, или у дунавским 
воденицама, могле су се чути и сетне приче о томе како Је све у аласком 

свету било боље у ранија времена. Стари аласи причали би млађима о 
сретном времену њихове младости кад се још радило са једноставним 
чуновима издубљеним у стаблу великога грма, који су врло често вукли 
по којег уз њих привезаног крупног сома, јесетру или сима, а у њима се 
праhакала маса као дукат жутих шарана, сомчади, кечига и мрена. 
Вредно је, бар ради успомене, поменути да је последљи такав чун радио 
у Колубари, између Обреновачког моста и ушhа Колубаре; писац ових 
редова откупио га је 1905. године од старога колубарског аласа чика
Мате за 200 гроша; стари алас је лио горке сузе кад се растајао са сво
јим чуном којим је радио преко четрдесет година и сам га својом руком 
издубио у великом храстовом грму, каквих је у оно време било у изо
биљу у густим и пространим колубарским шумама. Ч ун је био изложен 
на Лондонској изложби 1907. године са целокупним рибарским алатом 
који се у то време употребљавао у нашим риболовним водама; од свих 
изложених предмета тај је чун највише привлачно пажњу посетилаца 

изложбе и највише се света код њега задржавало. Кад је чун враhен са 
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изложбе у Београд, писац га је предао Музеју српске земље где је до 
прошле године лежао у дворишту музеја; писцу је непознато где се он 
налази у оваЈ мах. 

Поред мноштва других прича о некадашњим за аласе сретним вре
менима, могло се чути и о томе како су се они некад проводили о вели

ким празницима. Пазар се у то време није делио као данас после свако
га "раза", већ се чувао у сандуку и делио се обично пред који од већих 
празника. Како су се за продату рибу узимале готово само "бакаруше", 
новац од 5 и 10 пара, то је често бивало накупљено толико бакаруша да 
је аласима било тешко избројати их, па се онда пазар делио "капом и 
шаком". Давала се шака бакаруша једноме аласу ортаку, друга другом 
и тако редом; ортак би свој новац однео у шубари право у кафану, 
пошто му је жена од тога узела колико је могла отети. Цигани свирачи 
су већ ту чекали, па је весеље одмах отпочињало и трајало док је тра
јао и последњи марјаш. Нарочито су били бесни панчевачки и земунски 
аласи који су, имајући добар рибарски алат и добра дунавска и ритска 
ловишта, много зарађивали. Празником су облачили доста скупа црна 
одела, са крупним округлим сребрним дугметима на прслуку и капуту, 
добре чизме и стављали велике црне шешире који су били окићени 
крљуштима крупног шарана, каткад и кљуновима крупних кечига и 

паструга. Најрадије су се веселили са касапским момцима и тада је, у 
таквом друштву, обично и природно долазило до гужве и туче. А треба 
знати да нико није жалио новац мање од аласа; сваки је од њих и сваког 
тренутка "коцкајући се са Богом" имао наду да he му још истог дана, 
или сутрадан, пасти какав крупан сом, Јесетра, моруна или гомила 

шарана, па му накнадити све што је тога дана разбацао, а са опште уко
рењеним убеђењем да "алас циција и џебрак не хвата рибу". 

После такве, у аласким причањима проведене ноћи, лапташки ча
мци би се зором отиснули од обале, лапташ би био разбачен по мирно
ме Дунаву, па би се продужило ловити час српском, час мађарском 
страном. Прошао би се "Вексл Тоспаше" (доњи крај велике аде), Бај
бок, Ивкова рупа (од које више нема ни трага), па би се кроз јутарњу 
измаглицу сагледао горњи крај Вюrчанске аде. Та шумовита ада, од 
које данас нема ни најмаљег трага, Gнла је у своје време јака станица за 
кријумчарење са наше на мађарску страну и поприште борби наших 
кријумчара са строгим и грубим мађарским финансима. У прибрежном 
селу Винчи познавао сам имућног домаћина, у чијој сам кући више пута 
и ноћио, а који је имао добре зараде од кријумчарења сирћетне есенци
је са мађарске на нашу обалу, преко Винчанске аде. Уопште, на дунав

ском простору од села Борче наспрам београдске Јалије, па до Винче и 
Ритопека, било је сељака кријумчара који су у томе послу били добро 
извежбани и њиме се готово стално бавили. Борчани су у томе били 

толико искусни да је понеки од њих за време "сувог режима" одлазио 
чак у Америку да тамошљим бутлегерима, кријумчарима алкохолних 

пића, просветли ум о томе како се то ради; ти су људи псовали све на 
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кад је престанком суво г режима посао престао бити приносан, па 
се морали вратити својим куhама у Борчу. 

Риболов око Винчанске аде био је у своје време издашан и на 
тако да су у ту риболовну област долазили и београдски и смеде
аласи струкароши. влакароши и они што раде лапташем. Наро

чито су била на гласу места за струкарење у околини Винче, а смедере
вски струкароши тога времена су се наводили као пример аласке вред-

и умешности. Београдски лапташи су се ту задржавали по два-три 
дана, ловеhи од хапа Тоспаше. поред Винчанске аде до ушhа Болечице 
Дунав. Ту се лапташем хватала крупна кечига, понека обична или 

чичкава јесетра, сим или паструга, а и крупан сом није био реткост. 

За аласе, који су се, по свршетку светског рата вратили у Београд, 
са Винчанском адам коју су они, полазеhи у рат, оставили онакву каква 
била од памтивека, десило се право чудо. Те велике и шумовите аде, 

раја за аласе и дунавске кријумчаре, потпуно је за време рата нестало 
са свом њеном густом шумом, прастарим тополама, грмовима и непро

лазним шибљацима. Дунавска матица је за то време не само подлокала 
и однела целу аду, тако да од ње данас нема ни трага, веh се на месту 
где је она била створила пространа дунавска дубина преко које иду 
путнички и теретни бродови и шлепови. 

Ловећи лапташем даље низ Дунав и прошавши Винчу, наилазило 
се на дубину испод ушћа Болечице; на дубоком каменитом дну хватала 
се поглавито кечига. Велике камените дубине наспрам Ритопека пос
тоје и данас, али оне ни издалека не дају ону рибу коју су некад давале; 
ту се данас с времена на време ухвати на пампурски струк понека круп

:нија кечига, али и то је реткост. Ниже Болечице, а више Ритопека, 

наспрам једног китњастог шумарка, постоји на обали место које аласи 
називају "Карин гроб". Ту је писац једне ноhи, ловеhи лапташем, пре
ноhио са својим момцима и мештером Шандором Кењом; међу момци
ма је био и млади алас Карло, кога су другови звали Кара. Хтевши да се 
на томе месту окупа, Кара се свукао и скочио из чамца главачке у Ду
нав, ударио теменом о оштар камен на дну воде, од тога се онесвестио 

и ту се удавио. Момци су га одмах из воде извадили, али је било доцкан. 
Кара је на томе месту на обали сахраљен; име које место од тада носи 
долази од тога догађаја. 

Од Винче па наниже низ Дунав веh су се стизали или сретали и 
смедеревски лапташи. Писац се ту више пута затицао са старим сме

деревским рибарским мајстором, Стевом Стојчићем, који је у тој води 
готово свакодневно ловио лапташем. Његов је рејон рада био простор 
од Винче, па поред Ритопека, Плавинаца, Гроцке, Орешца, Смедерева, 
Годомина до ушћа Мораве; на томе простору он је из дугогодишњег 
рибарског искуства познавао сваки педаљ речног дна. Више пута је 
писац са мајстором Стевом преноhио на месту које одвајкада, па и 
данас, носи незгодан назив "Два бабина г .. а", како је обележено и на ђе
нералштабним картама, а има облик два округласта ћувика, између 
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којих и по највеhим припекама има промаје па нема комараца и стога 
аласи су радо ту ноhивали. И ту је онда, поред разбуктале ватре, било 
аласких причања од интереса само за оне који су разумевали ствар. 
Претресано је стручно аласко питање о положају огромне подводне 
кладе испод Бајбока, на којој је мајстор Лука Лупур оставио половину 
свога лапташа, или проблем где је на хапу Тоспаше најзгодније поста
вљати удице самице за крупног сома; о саму грдосији кога су винчански 
сељани посматрали са обале како се излива, колобата и премеhе по 
дунавским буковима наспрам винчанске механе и који чак прождире и 
сеоске гуске кад оне, пливајуhи по Дунаву, наиђу на те букове; о проб
лему како треба протеривати лапташ на простору незгодног назива 
"између коскаре и г ... аре" више Карабурме, због подводних цеви раз
них пумпи којих има на томе воденом простору и које су цепале пређу 
итд. 

Код мајстор-Стеве Стојчиhа је радио као рибарски момак стари 
рибар Јошка, који је пре више деценија служио као матроз на онда
шњем једином државном броду "Делиград", па је волео у друштву које 
га разуме причати о својим доживљајима у тој служби. Брод је набав
љен шездесетих година прошлога века за потребе Министарства вој
ног; доцније је припао Министарству народне привреде, затим га је од 
државе откупило Српско бродарско друштво, па је за време рата 1914. 
године потопљен од Аустријанаца. За време док је припадао Мини
старству, њиме је командовао стари капетан-Марко, страстан риболо
вац аматер, а који је, по самој природи своје службе, био у најподесни
јим приликама да се у честој доколици коју је имао може занимати тим 
послом. Брод "Делиград" је у то време најчешhе био употребљаван за 
превоз дрва за војску, па се због утовара дрва често недељама бавио на 

једноме истом месту, најчешhе у близини Голупца, Брњице и Добре. То 
није било везано ни за какве рокове и капетан-Марко, који је над собом 
имао само начелника Министарства, био је у томе апсолутни господар, 
одређујуhи по својој вољи кретаље брода и љегова задржавања на поје
диним местима. Та задржавања капетан је искоришhавао за риболов. 
За матрозе на броду примао је само рибаре од заната, набавио је сав 
потребан рибарски алат, па су му матрози стално ловили рибу. Најра
дије су радили великим струко111 и грундкорном, кадшто и пириhем. 
Капетан је рибом хранио све своје особље, а оно што му је преостајало 
поклањао је свакоме ко је водом наишао, или ју је осушену раздавао 
својим пријатељима кад би брод стигао у Београд. За њега је то, као и 
за особље брода, био идеалан живот, и они који су га са њиме про
водили имали су се само хвалити. Стари рибар и негдашњи матроз на 
,,Делиграду" причао би по два-три сата о риболовима капетан-Марка и 
о ситним. али за рибара занимљивим догађајима који су се у таквим 
приликама дешавали. 

Кад се пре рата ловила по Дунаву, сретали су се свакога часа јаки 
парни бродови аустријског или 1\tа})арског паробродског друштва, који 
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вукли по 6-10 натоварених шлепова за Горљи Дунав. Врло често се 
негдашљи дунавски реморкер "Вилхелм". својина рударског 

предузеhа у Дренкови. који се издалека познавао по дебелом жутом 
месинганом обручу на половини високог димљака из кога је увек куљао 

црни дим, а пара је шиштала на све вентиле на казанима, што је 
показивало да се на броду не штеди угаљ. Шлепови су увек били пре
товарени дренковачким угљем; брод је, поред тога што су му машине 
радиле пуном снагом, ишао врло лагано уз дунавску матицу и аласи су 

имали покаткад могуhност да се чамцима ухвате за последљи шлеп који 
их за неколико часова одморне извукао до Београда. Брод је по 

свршеном рату припао нашој Речној пловидби и данас он, преправљен, 
још плови по Дунаву под именом "Среhко". премда га аласи радије зову 
"Несреhко" због љегових честих наседаља по дунавским пешчаним 
прудовима. 

Дунавски лов лапташем београдски аласи су најчешhе завршавали 
код Винче. Ту би лапташ био сав пребачен на мештеров чамац, чамци 
би се раздвојили, притерали обали, па би се дигла као катарка дугачка 
штица за чији је врх привезан танак јак једек "цам"; кранцарош би из 
чамца искочио на обалу, везао други крај цама за свој ам ("пузн"), па 
потегао да чамац вуче уз обалу док не дође време да се он смени. Сваки 
је од момака, па и сам мајстор ако је са љима радио, имао да "вуче своју 
ују", простор од 2-4 километра дуж обале; кад је извукао своју ују, сме
нио би га друг чији буде ред. Од Винче до Дунавског кеја у Београду 
било је седам уја: прва од Винче до вексла Тоспаше (до "уста Мале 
воде"), друга до Средље страже, треhа до Поповог лимана, четврта до 
Вишљичке накље (у близини вишњичких воденица), пета до Роспи
hуприје, шеста до Карабурме и седма, последља, до Дунавског кеја. 
Успут се местимице морало "курталити": воденица, баштовански долап 
поред обале или високо дрво на самој обали приморавали су оне што 
вуку чамце да заставу, скупе цам, уђу у чамац па да тек пошто се пре
весла и обиђе сметља, опет изиђу на обалу и потегну вуhи до краја ује. 
Није се никад застајала ради одмора пошто је сваки чамац вукао само 
по један момак, други је крманио, а треhи се на путу одмарао по један и 
по два сата док опет на љега не дође ред. Барка са уловљеном рибом 
вукла се привезана поребарке дуж лаптарошевог чамца; ако је ухваhен 
крупан сом који не може да стане у барку, он је био положен и везан за 
јегију у чамцу; тада се с времена на време морало стати крају и спусти
ти једеком везаног сама у воду "да се одмори и дође к себи". Само се 
тада морало пазити да везани со м не виси о чамцу, веh да легне на дно; 
иначе се чешhе дешавало да он угине тако висеhи. После одмора од 
четврт сата сом би опет био увучен у чамац, па би се продужио пут до 
идуhег одморишта. 

Успут се опет наилазило на призоре и сцене сличне онима које су 
се имале пред очима при низводном путоваљу и лову. Наилазило се на 

"лантуке" многобројних струкароша и на љихове струкарске тикве које 
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су на местима подесним за струкарину прекрилиле нашу половину 

Дунава. Из лапташких чамаца добацивале су се аласке шале струкароши
ма који су, чучеhи у своме чуну или чамцу, "рихтали" струк и набадали 
мамце на удице~ по себи се разуме да и струкароши нису остајали дужни. 
Горе, узводно, на који километар одстојаља, показале су се на површини 
воде две црне тачке које се у једно време приближују једна другој, па се 
опет удаље једна од друге, и то тако наизменце. Лапташки момци из сво-. . . 
ЈИХ чамаца на први поглед не само да разликују да Је то влак или лапташ, 

веh по извесним, за сваког другог ништавним знацима распознају и који 
су то што им тако ловеhи долазе у сусрет. И ту се онда опет добацују шале 
и задиркиваља, при чему се једна и друга страна толико развиче да се то 
чује и на који километар даљине. Ако је вода подесна за рад бубљевима, 
на обали се, на појединим местима, поред аласких "лантука" види читава 
шума бубљева разне величине, разапетих да се суше, док су други бубље
ви побијени у води поред обале "шрек низводно", па им ван површине 
воде вире само штапови на коЈе су растегнути. 

На Тоспаши, око аласких чунова, видела се гомила аласа и сељана. 

Београдски влакароши Адам Симиh и Ферко Балгач "салетили" су 
малочас влаком редарем сама од шездесет и неколико килограма; око 

љиховог чуна са самом искупљени други аласи процељуЈу му тежину, 

оцељују да ли га је оштар врх гвоздене куке, којом су га морали прих
ватити да би га могли увуhи у чун, смртно ранио или he бити могуhно 
да се сам одвуче жив до Београда на лицитацију. Сељани све то радоз
нало посматрају, дају и они своја мишљеља и сваки виче као да су они 
што га слушају сасвим глуви. Самице, постављене уочи тога дана на 
Тоспаши, нису дале ништа, али влакови су се добро показали. Збору 

аласа и сељана приближују се још два влакарошка чуна и из једнога од 
љих стари рибар издиже главу сама да се још пре но што је чун стао уз 
обалу похвали ловом. Bpaha се обали и један струкарошки чамац који 
је из воде дигао то јутро забачен струк; кад је пристао уз обалу и ту 
притврђен "штаглама" побијеним у блатно дно, цео тај свет се нагиље 
над чамац да види рибу коју је дао струк: десетину кила кечига и драча, 
четири шарана од по две-три киле, једно сомче од три, једно од шест 
кила и неколико мреница. Струкароши меhу рибу у барку, поткрепе се 

хлебом и синоh куваном хладном рибом и одмах почиљу "рихтати" 
струк за идуhе бацаље. 

На Белој стени испод Вишљице, љуља се мноштво струкарских 

тикава по узбурканој површини воде, а струкароши у чуновима поред 

обале оштре удице на својим струковима~ понеки од љих, преморен 

радом од ране зоре, спава опружен на песку, бос и гологлав, са загрну

тим ногавицама и рукавима. У баркама привезаним за штагле поред 

обале чује се лупање у љима затворене рибе~ крупан шаран покушава 

да, ударајуhи главом о капак барке, овај разбије и ослободи се затвора. 
Понека сељанка наиђе са торбш.r о рамену и нуди аласима "вренке" 
(црвене патлиџане) или домаhу ракију за мало рибе; пазар је брзо 
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свршен јер у баркама увек и11ш малаксале рибе коју треба пошто-пота 
продати док се није укварила. Ту су се опет могли наћи и вишњички 
аласи влакароши Лаза и Мита или Стева и Маџа, који терају влак или 
седе на обали са београдским друговима и причају им како им је "сами
на" пре неки дан провалила пређу на Вишњичком прагу, или како ју је 
распарао оштар камен на дну воде спрам Црквишта. 

На Црквишту нема никога јер није време за велики алов. Ту ће 
можда :идуће ноhи наиh:и мадровци са својим "салеhаком" да облове мети 
"салете" кога смуђарка, вретенара, чортана или белу рибу. Наилази се на 
вишњичке воденице и на "накљу" на јакој дунавској води недалеко од 
обале. Воденичар одговара на поздрав лапташких момака и позива их да 

св рате на једну "воденичарску качамачину" од кукурузног брашна, коју је 
баш малочас скувао. На Роспи-hуприји стоји мадровачки чамац и чека 
ноh да би обловио метове на Ади Крњачи иако нема ни српску ни ма
ђарску рибарску карту. Пролази се и Карабурма, и ,,Коскара", и "Пумпа"; 
то је последља уј а која се завршава код београдског Дунавског кеја. 

Чамци стају уз обалу Кеја, барка се привезује за чамац или за коју 
тиквару, лапташ се распростре на "тиричке" да се суши, па се износе 

ствари из чамаца. Рибарски трговци који се ту буду нашли распитују се 
за квалитет и количину донесене рибе. Они he сутра зором бити ту и 
лицитирати рибу, било по килограму, било "ђутуре". Распитују се и за 
"радош", простију рибу која се не мери, веh коју трговац-купац добија 
"фрај" уз купљену бољу рибу (шарана, смуђа, сама, маниhа и кечигу). 
Рибарски трговци рачунају на тај радош, па кад виде какав је и колико 
га има, за толико повисују цену боље рибе при надметаљу. Није редак 
случај да радоша буде много више но рибе за мереље; то је узрок неве
рици коју показују Београђани на рибљој пијаци кад им трговац каже 
да је он рибу купио по цени два пута веhој од оне по којој је крчми, а 
што ипак може бити сасвим тачно. Све му то исплаhује "радош" за који 
он узме добре паре, па му боља риба, она што је купио на килограм, 
дође по кили много јевтинија од онога што је он платио аласима и 
одиста има рачуна да је продаје јевтиније но што је он сам платио. А 
при том још треба узети у обзир и мереље негдашљих трговаца на 
љиховим коритима на рибљој пијаци. Кад би вадио рибу из корита да је 
измери и преда муштерији, он би је вадио тако да јој се отворена уста 
напуне водом па да риба буде за толико тежа. Поједини од трговаца, 
као нпр. Коста Пропела, били су се толико извештили при оперисаљу 

рибарским кантаром чији хоризонтални крак балансира, да су, макар да 
је кантар тачан, нарочитим покретом прстију, који је тешко запазити, 
могли крак одржати водоравно, па мада на тасу недостаје и по која 
стотина грама. То је могло бити и бивало је некада кад није било кон
троле каква је данас и казни које се плаhају кад се тако шта ухвати. 
Зато he, као и из многих других разлога, покоји од данашљих старијих 
рибарских трговаца који то знају са сетом поменути занавек неповра
тна добра стара времена и уздахнути за љима. 



СЕДМИ ОДЕЉАК 

ПРЕРАТНИ РИБАРСКИ ПРАВНИ 
ОДНОСИ У РИБОЛОВНОМ ПОДРУЧЈУ 

БЕОГРАДА 

. . 
риродно .1е и разумљиво да у ранир, стара времена, при при-

митивним и неодређеним правним односима какви су ови 
били и онда кад су у појединим пословима уопште и посто
јали, није могло бити ни речи о каквим одређеним рибар

ским правима и односима. Велике риболовне реке, Сава и Дунав, као и 
њихови пространи водоплавни терени, у та времена препуни рибе, били 

су сматрани као опште добро и општи извор за исхрану становништва. 

Ловила се где је и како је ко хтео и умео. без икаквог ограничења, а 
богатство у риби и непотребност скупог рибарског алата и какве наро
чите уметности чинили су да није било потребно никаквог стручног 
рибарског знања, ни рибарског заната, ни рибарских организација, ни
ти каквих год прописа о правним односима у рибарству. 

Доцније, кад се сазнало да је риболовно богатство на појединим 
ловиштима нарочито велико, тако да Је НС1 т<1квим местима долазило до 

сукоба између риболоваца, при чему су се губили и животи, чињени су 

међу овима споразуми који су, у току времена, остајали да се са на
раштаја на нарашт<1ј преносе у облику обичајног рибарског права. Још 
доцније се у то умеш<1л<1 и држ<1вна управ<1, п<1 је поједина, изузетно бо
гата ловишта уступила на искоришhав<1ње или у својину појединим вла
стелинствима, установ<1ма или манастирим<1. У још доцниј<1 времен<1, 
КС1Д су односи веh могли бити сређенији. поједин<1 ловишт<1 су се почел<1 
изд<1вати под з<1куп, у корист држ<1вне к<1се или прибрежних општина у 

чијим су се ХС1ТС1рИМС1 ловишта IшлазiШС1. Т<1кав је нпр. случај још од пре 
неколико векова био са риболовом на Госпођином виру, уз српску об<1-
лу Дунав<1, испод села Добре. Он се помиље у једној повељи к:нез<1 Лаз<1-
р<1 као риболов уступљен мшшстиру Горњаку, затим су ГС1 присвојили и 
искоришh<1вали Турци, док није препыо у руке наше државе, која ГС1 је 
од т<1да стално издавала под закуп у корист државне касе. З<1 многоб
ројне друге вирове на нашеЈ\1 делу Дунава поједине прибрежне општине 
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сматрале су да припадају њима, па су их такође искоришhавале издава
њем под закуп у корист своје касе. Сличан је случај био и са некада 
чувеним "гардама" на Дунаву, наспрам села Сипа. Њих је некада, у ста
ра времена, било осам, доцније пет. затим четири. а пред сам светски 
рат свега три. Сад је од њих остала још само успомена. Оне су на томе 
месту постављене и одржаване још од незапамћених времена. До прве 
владе књаза Милоша припадале су адакалским Турцима, па их је Књаз 
од њих откупио и гарде су од тада ушле у састав владаочевих добара, 

док нису за време светског рата сасвим ишчезле. 

Уколико се тиче риболовног подручја Београда, риболов је, као и 
свуда у риболовним водама, у стара времена био потпуно слободан и 
ограничен само тиме да се у водама заједничким са суседном државом 
не прелазе државне границе, премда се онда ни на то није много пази
ло. У текуhој води он је за прибрежно становништво одвајкада био не
исцрпан и потпуно бесплатан извор за исхрану. Али откако има о томе 
трага, риболови на водоплавним теренима и ритовима, који су остајали 
кад се велика вода врати у своје корита. одувек су или уступани поје
диним властелинствима, манастирима, патријаршији, или су издавани 

под закуп у корист државне касе или појединих општина, као што се то 
чини и у данашње време. 

Међутим доцније, за време турске владавине, уведено је и за Саву 
и Дунав, али то само за занатски риболов, плаhање риболовног права у 
новцу или у натури. За прве владе књаза Милоша, као што се то види 
из Мемоара СШевче Михајловиhа, ђумругџије су од аласа наплаhивале 
као таксу сваку пету оку ухваhене рибе. За време аустријске владавине 
у северној Србији 1718-1739. године, за риболове је наплаhиван "десе
так" у новцу. Да би се могла имати слика о тако добијеним сумама од 
нашег прибрежног становништва, навешhемо да ј е, према подацима из 
бечких архива, по буџету од 1729. године Београд дао аустријској ка
мералној каси од такса за риболове 86 форинти (по расправи Драже 
Павловиhа: AyCLТipujcкa влаgавина у северној Србији 1718-1729.2.). Као 
што се види, такав је државни приход био ништаван, али, кад се он 
упореди са осталим ондашњим приходима од такса, риболов је ипак био 
међу изворима који су дали највише, јер је камерална каса за поменуту 
годину примила: од попаше свега 40 форинти. од пореза на воhњаке 22 
форинте 30 крајцара, од аренде на касапнице 48 форинти, као десетак 
од кукуруза 108 форинти 27 крај цара итд. А при том треба имати у виду 
и баснословну јевтиноhу рибе у то време, кад се за једну форинту могло 
купити по сто и више ока рибе, као и ондашње тешкоhе и немогуhности 
контролисања риболова и продаје рибе. 

Још доцније су и савски и дунавски риболови, како са српске, тако 
и са сремске и мађарске стране, подељени на "хатаре" и ове су јавним 
надметаљем издавали под закуп, а арендатор је имао право наплаhива
ти од појединаца за риболов у његовој закупљеној води таксу одређену 
нарочитим одредбама из тога доба. За наше српске савске и дунавске 
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риболове све до доношења првога закона о риболову 1898. године, а 
почевши од 1859. године, важила је у погледу тих такса Уредба од 27. 
јула 1859. године под BNQ 3430, са допунама од З. јула 1860. године под 
BNQ 1671. Међутим, арендатори се нису придржавали те уредбе, него су 
наплаhивали таксе произвољно, како су хтели. Нека је поменуто да су 
наши савски и дунавски арендатори, о којима је код београдских рибара 
још сачувана успомена, били у другој половини прошлог века: Станко 
Тошиh, Јован Деда, Игњат Папа, Спира Јаковљевиh, Сава Димитрије
виh и Петко Трајановиh. У то време није у нашој земљи постојао ника
кав закон о риболову. О неколиким незнатним и неодређеним одред
бама у погледу риболова, садржаним у Закону о водама и њиховој 
употреби од 26. децембра 1878. године, није нико водио рачуна, ни они 
што су ловили рибу, ни саме државне и општинске власти. Оно мало 
ограничења наметнутих арендаторима било је садржано у прописаним 
условима о издавању државних риболова под закуп, а каква су била та 

ограничења може се нпр. видети из Услова које су 17. септембра 1895. 
године потписали лицитанти Јован Деда, Спира Јаковљевиh, Јован Пе

тровиh, Ђака Стојковиh и Петко Трајановиh, а које овде наводим. 

У слови за давање права др:жавних риболова под закуп 

1. Држава срйска gaje йоg закуй ово своје йраво риболова савско2 
и gунавско2 за време og Ј. јануара 1895. go 1. јануара 1898. 2oguнe. 

2. Закуйац he и.маГйи йраво ga лов и рибу само go йоловине воgе. 

З. За цену коју he закуйац gржави йлаhаГйи он има йраво: а) ga сам 
лови рибу сйравама за ловљење оgре!)еним; б) ga найлаhује таксу за лов
љење рибе у овоме йросГйору og свију оних који се овим йосло.м баве, и то 
ону која је йройисана у ypegбu og 27. јула 1859. 2oguнe BNQ З4ЗО и З. јула 
1860. 2оgине. 

4. Закуйац неhе и.майlи йраво: а) ga сйречава йраво ловљења рибе 
ономе ко йройисну iuaкcy йлаГйи и ga найлаhује веhу й1аксу og оне која 
је овим уреgба.ма йройисана; б) ga найлаhује икакву Гйаксу за рибу која 
се у земљу са аuране уноси; в) ga йревози лица или auвapu из сусеgне 
gржаве без нарочиШе gозволе власти; 2) ga !Upyje или иначе .ма каквим 
gру2и.м среgсГйви.ма убија рибу у овоме йросШору. 

5. Закуйац he се сам cLТlapalТlu ga найлаhује zТшксу на коју и.ма йраво 
йре.ма ови.м условима og онuх који се баве ловљење.м рибе и gржава .му 
неhе оg2овараШи ни за какву uuueйly на случају ga он какву Шаксу og 
риболоваца не найлаLuu. 

6. Држава he u.мazuu йраво аgминисШраlТlивнu.м йуйlе.м ga тuкаже 
закуйцу и йре рока ово закуйно йраво у овим случајеви.ма: а) ако за 
geceLТl gана йосле у2оворено2 рока не йлmuu йpuйagajyhy аренgу; б) ако 
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буgе найлаhивао веhу iiiaкcy или уойzийlе paguo оно шйlо йо овим 
условима не сме. 

7. Kag се у2овор са закуйцем раскине из узрока навеgених у овим 
условима, закуйа~~ he биШи gужан ga йлаГйи закуйну цену за време go 
раскинуШа уzовора и йосле go gана каg се ово йраво gpyzoмe буgе усШу
йило, а йореg Шо2а, као накнаgу иu-:йеГйе, и utестомесечну закуйнину 
унайреg. 

8. Закуйник he бшuи gужан ga йлаhа 12% интереса на све оне суме 
које йо овоме у2овору не буgе на вре.~;rе йлаhао, рачунајуhи og gана каg 
је то био gужан gати, йа go найлтТtе. 

9. У случају смрШи закуйчеве, ње2ови наслеgтщи мо2у овај у2овор 
раскинуШи ако йлаLТtе Шромесечну аренgу, рачунајуhи og gана каg се ово 
йраво буgе gру2оме усLТtуйило. 

1 О. Закуйац може и сам расюtнуШи уzовор ако йлаlТtи све оно zuLТto 
је gужан go gана раскинуhа у2овора, а йореg Шо2а jOLu и gевеLТtомесечну 
закуйну цену унайреg. 

11. На случај ga се закуГЩу уйоШреба ово2а йрава забрани из ма 
каквих gржавних обзира, он за време Ше забране неће бzauu gужан ни
utlТta ga йлаzТtи. Пу~(ШЬ, маневрисање uлu вежбање војске и уойшШе ма 
какве ларме gеишвале се йореg обале, не gajy закуйцу никакво йраво на 
накнаgу. 

12. Уzовор о йраву ово2а закуйа може закуйац на gpy2o2a йренеШи 
само йо gозволи МинисШарсШва фuнансија. 

13. ЛициШанШ he биШи gужан ogшzx йо cвputauкy наgмеz,Тtања ga 
йоложи чеШврiТtину og излшџиuиране суме аренgе на име кауције, било 
у 2оШову, било у gржавним йaйupzt.~;ta. 

За лz,щшuamua на коме овај закуй остане вреgиће лициШација 
оgмах, а за gржаву онgа каg је ogoбpu Muнuczuap финансија. 

17. сейШ. 1895. 2og. 
Бeozpag 

ПрочиiТtали: 

(йоzТtйиси лициiТtанаiТtа) 

Као што се види из ових услова, о каквој заштити и прописима за 
рационално искоришhавање риболова нема у њима ни помена, изузи
мајуhи забрану тровања рибе; на какву заштиту није у оно време код 
нас нико ни помишљао. Међутим, пре но што је код нас сазрело уве
рење да је потребно законом регулисати не само р ибарске односе веh и 
начин искоришhавања риболова, и прописати шта је допуштено, а шта 
не при томе послу, у суседној нам монархији веh су постојали такви 
закони. Закон о рибарству у слатким водама у Краљевини Хрватској и 
Славонији од 6. травња 1906. године и сличан закон о рибарству у Угар
ској од 1888. године садржали су све што је битно за заштиту рибе и 
рационалног рибарства. 
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ГЛАВНЕ ОДРЕДБЕ ХРВАТСКОГ И МАЋАРСКОГ ЗАКОНА О 

РИБОЛОВУ И ЊИХОВО ИЗВРШЕЊЕ 

Главне одредбе тих закона, уколико су се непосредно тицале рибо
лова који су снабдевали рибом Београд, биле су оне што су се односиле 
на забрану лова економски важнијих врста рибе у време њиховог мре
стења; прописивање минималних величина испод којих се те врсте не 
смеју ловити; забрану преграђивања рибљих пролаза и спречавање 
изласка рибе из ритова у текуhу воду; забрану лова помоhу експлозив
них, наркотичких и отровних материја; забрану упуштања затроване 
воде из фабрика у воде у којима живи риба. 

Најосетљивија тачка за закупце риболова у суседној монархији би
ла је она којом се забрањивало заграђивање фокова и спречавање да 
кроз њих, после опадања воде, заостала риба у ритовима може изаhи у 

текуhу воду: Саву, Дунав, Тамиш и Тису. А ритови, у оно време пуни 
рибе, и фокови преко којих су постављене "грађе", преграде од коља и 
пређе, и који су издавани под закуп јавном лицитацијом, били су ови: 

- од Панчева идуhи у правцу Титела: Нова Борча, Стара Борча, 
Овча, Риево, Каловита, Прелива, Расова, Бели брег, Црни преток, 

Кеташка, Црвенка, Оhеш, Затоњ, Визељ, Лисичији јарак, Сибница и 
Тамиш; 

- од Земуна навише, идуhи левом обалом Дунава: Кишвара, Бела
наш, Бесни фок, Опавачки Дунавац, Опавачки Тамиш, Аркањ, Коби
љски Дунавац и рит, Кувало, Тоња, Мајурски Дунавац, Бегеч (више 
Новог Сада), Жива, Берава, Бело блато, Новоселски ритови, Копач 
(наспрам Вуковара), Кут и Вајш (више Вуковара) и Апатински ритови 
и фокови; 

- од Земуна навише, идуhи лево!-.,! обалом Саве: Бежанијски рит, 
Сурчински и Јаковачки рит, Добановачка бара, Угриновачка бара, Жи
вача, Моровиh, канал више Сремске Митровице што спаја Саву са 

Вукова ром. 

Закон о рибарству за Краљевину Хрватску и Славонију, као и онај 
за риболове у Мађарској, садржали су све што је битно за заштиту и 
рационално искоришhавање риболова, али су у веhини случајева оста
јали мртво слово на хартији. Оно што се строго извршавала, били су 

прописи о правним односима у рибарству, о риболовној својини, о начи
нима како се долази до рибарских права и др., али на оно што је ишло 
на штету арендатора гледало се кроз прсте. Држави је било на првом 
месту до тога да од тих закупа има што већи приход, а овај би био уто
лико мањи уколико би се строже извршавали законски прописи У 

погледу технике риболова, јер би у томе случају закупне цене на лици
тацијама биле утолико маље. To!-.te непотпуном извршаваљу законских 
одредаба доприносило је и то што органи власти, који су с времена на 
време обилазили закупљене риболове да би се уверили о томе како се 

извршује закон о риболову, нису познавали доскочице и трикове које су 
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арендатори употребљавали да би у време доласка тих органа или 
државних комисија затајили оно што раде, а iпто закон не допушта. На 
пример, закон је строго забраљивао постављаље преграда и препрека 
ма које врсте, које би спречавале излазак рибе из поплављених терена 
и ритова у речно корита. Ти су излази били дубоки канали, фокови, 
кроз које је риба, као каквом реком куљала из рита у текућу воду, 
пошто се у риту измрестила и исхранила. Арендатор би преко таквог 
фока побио у дно воде дебело дрвено коље, па на ово разапео јаку 
пређу од дебелог канапа, теровану да не би спајаљем у води трулила, а 
која је била распрострта усправно од дна воде до на 1 1/г2 метра изнад 
водене површине и потпуно онемогућавала пролаз рибе. Риба из рита, 
осетивши да је ту излазак, улазила је масама у фок, допирала до грађе 
и ту морала стати, не могући ићи даље. Дешавало се у већим ритовима 
и љиховим дубоким фоковима да на грађу навали толика маса рибе, 
која се наслаже уз грађу, да од ље вода не може да отиче, већ почне у 
фоку расти, што је у више прилика учинило да се од терета који на 
пређу притискује, коље покрха, па пређа упусти сву сакупљену рибу. 

Као што је поменуто, такво заграђиваље било је и хрватским и ма
ђарским законом строго забраљено. Међутим оно се од закупаца рибо
лова одувек у највећој мери употребљавало. Државне власти су добро 
знале да рит не би имао ни издалека онолику закупну вредност колику 
има кад се буде спречио излазак рибе из љега, па се на преграђиваље 
изласка из рита гледало кроз прсте. А кад се, на жалбе појединаца или 
општина, изашиљала на лице места у рит комисиЈа да ствар провери, 

ова се обично враћала са извештај ем да је достава лажна и да се фок не 
преграђује. Јер комисија, и да је то озбиљно хтела, од свега тога није 
могла ништа видети: момци су на пола сата пре доласка комисије (која 
није долазила другачије већ на арендаторовом чамцу, са љеговим ве
слачима, а онда није било моторних чамаца) одрешили горљи обад пре
ђе са кочева, оптеретили га камељем и оборили га поред коља на дно 
воде, а по кољу би распрострли бубљеве да се суше као да је коље за то 
и понамештано. Комисија, не видећи никакву преграду, а почашћена 
добром аласком чорбом и рибом печеном на ражљу или у процепу, 

враћала би се задовољна и подносила повољан извештај. Чим би се уда

љио чамац са комисијом, момци би чакљама за тили час дигли пређу са 
дна, одвезали за љу привезано камеље, привезали је на потребној виси
ни уз коље и забрана је изиграна. Велике барке са врстама рибе забра
љеним у то време биле су посакриване дубоко у треци и локваљу на 

местима где комисија није могла допрети баш и да је за то знала. Писац 
је имао прилику посматрати такав један случај на грађи на Овчанском 
фоку. Риболовни закупац, Шандор Штрајхер у то време је држао поред 
савског риболовног хатара, од Царске (Подгоричке) ад е до железни
чког моста код Београд,а још и ритове од Борче до Панчева, и на тим 
ритовима, тј. на љиховим фоковима, имао је пет грађа: Борча, Овча, 
Сибиница, Тамиш и Шкрапља. Писац се десио на Овчанском фоку у 
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време кад Је ту наишла контролна комисија и видео како је она 
извршила преглед. 

У коликој је мери забрана постављаља преграда на фоковима би
ла осетна за ондашње арендаторе риболова, може се видети из предста
вке највеhег прератног риболовног закупца, Фрање Ловрековиhа из 
Новог Сада, упуhене првих дана после закључења мира нашем Ми
нистарству пољопривреде. Да би се видела најосетљивија тачка тадаш
њих закупаца риболова, та he лепо образложена представка овде бити 
дословце и у целини исписана. Она је гласила: 

"Госйоgине МинисПlре 

Закон og 6. Lllpaвњa 1906. 2. о рибарсШву у слаГйким воgама у Кра
љевини ХрваШској и Славонији, а тако uciПo u у крајеви.ма бивше Уzар
ске, caga Војвоgине, закон og 1888. zog. чл. 19. о рибараuву у слатким 
воgама у чл. 23. йоg словом ц забрањује ga се йоgижу зайорне мреже, а 
йоg словом ц ga се не с.ме браншuи риби йовраiliак са йойлави~Тtоz зем
љи~иГйа у кopztilio воgе. Са аuручњачкоz zлеgшшuа је gоказано ga § 23. 
члан ц и и рибарскоz закона не ogzoвapa ни у ком йоzлеgу йрироgним 

захтевима gaнmuњeza gyxa времена, а још матье служи јавном uнiliepe
cy наше земље. У колш(()ј је .мјери § 23. рибарскоz закона zшТtе~Тtан, 
слобоgан hy бшuи слеgеhом арzу.менiПацијо.м gоказаШи. 

Ја сам власнш< uлu закуйнш< og 1 ОО 000 кaili. р али йойлавшuоzа зе
мљиш~Тtа; то земљиииuе буgе сваке zoguнe 7-8 Ateceцu йойлавиШо. За 
време йойлаве иамрести се риба 11 на uclitOAt ae.мљшuiliy ogzoju се њен 
йлоg и йоаuане велztюl. Kag lшclliyйu вре.Аtе ga се власник са UСlТiим йло
gом корисГйи, оgносно ga убере oguuТteiПy за своје йойлавиillо aeJ'vtЉll
utШe, i:Ue ga рибу на сво.м аемљиииТtу aagp.!!C/1 11 uаловu, онgа gol)e § 23. 
риболовноz ат< она йа 1шже: "не.мши йрава рuбу ловшТtи, 1Тiо није твоје 
gобро, маgа се на твоме ойлоguла u ozojuлa; zlto је uюuернационално 
gобро, а Шеби не йрийаgа нш<ш<ва oguuТtezТta ". Влапtш< је, gакле, йри
моран Шај нейравеgни .закон ресйеюТtираГйи и ogmТiлe велику шzТtеШу 
lllj)lllllULl. 

Caga ga вuguAю zшТtа је peayлzТtmТt zТtoza нейравеgноz и нейрироgноz 
3Ш{Ofta. Са СlТiручњачкоz zлeguzuzlta, /{{/() ll J'viOZП gубокоz уверења, 

Шврgим ga оне рибе, које се 1ш JШllleAt аео~tљишту ойлоgе и ogzoje, не 
остају у mюo~te xazltapy и aeAUЫI у 1шјој су се oilлoguлe, неzо .за случај 
воgойаgа йовлаче се aajeguo са вogoAt у gоње крајеве Дунава шюaeAmllX 
gржава, mj. у РуЈнунију, Буzарску и Русију, zlte у шюzuAt Приликама, каgа 
је коg нас најйлоgнија zоgшщ oczТtajy uau1c јштс воgс беа свакоz puбujez 
Плоgа. Hajco~tezшtuju је, JнeljyLТtшt овај фаюТt: наша gржава је, као и 
бивша Ayczltpo-Yzapcкa, у сврху шиТtсн.зштоz рuболовноz zосйоgарсlй
ва йре 1/CI<OЛL/1{() zоgшш C/{Л()zll/Л{/ са Pyo~tyllujo.м jegшl конвенцuоналllli 

уzовор, у коые се обве3алп ga нс!1е, l{ag ойсща rmga, риби са йойлављеноz 
.зеАtљzшиТtа йyzlt у н:оршТtо вщ;е сйречавтТtи. Ми со~ю тај уzовор на 1-tmli'r' 
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uuueй1y СLТiрого обgржали, 1ю Pyhtptиja је у оно gоба своје риба
лове у власйlийlој gржавној режији руковоgила, iTie је сваке гоgине своја 
йойлавиrщuа, која се i7pociTiupy og Оришве йа све go Црног Мора, у 
йоврищнu og вuше .милиона ЈШiТt. јуГПара са paзJillht сйрава.ма заШварала 
и йрилико.м сваког воgойаgа йовртТtш( риби са йойлављеног зе.мљщщuа 

кopULUO воgе сПречавала, iТte IШIUOj ЗeJ\tЉll Jl{l йољу рuболовног го

сйоgарсLТiва велику u знаГПну шiПеГПу Nшюсила. Caga, йак, имамо йри-

наше госйоgарско йиГйшье о1шко ypegu!Тiи КШ(О Гйо йpupoga и јаван 

шuuepec og нас очекује, јер, йрво, не веже 1шс вшие никакви hreђyнa
pogнu конвенционални уговор, а gруго, услеg велике йро.мене наше зем

ље u граница, нааuуйила је йоГПреба ga се наше госйоgарсйlво og сШа-
законских йогрешака ослобоgи и онако ypegu како йlо на.ми наш 

gржавни и јавни umuepec налажу u како је ГПо за јавну обскрбу нтие 
земље gанас йойlребно. 

ИтТtерес, йак, наше јавне Прехране gанас Шражи Шо ga се бар за 
врел1е абнор.малнога аТtава § 2З. рuболовног ЗаЈ(ОНа из гоg. 1888. и чл. 
19. закона og 6. (i/равња 1906. гоg. о рибарсLТtву у слайlки.м воgа.ма йуLТtе.м 
нареgбе сусйенgује и ga се све оне јавне воgе, које имају своје йрироgне 
gубине (корийlа), гgе се риба йуно боље развија него у самој реци и гgе 
јој не йреШи никаква йогибељ, Прогласе у chrucлy риболовнога закона 
og гоg. 1888. чл. 19. § 13. као заГйворене воgе, LТtu.м йре јер је gанас јеgино 
риба и рибараТtво у аТtању накнаgшТtи cuлнtt .мањак .меса и марве, који 
се веh у целој земљи oceha. Рuба је у нашој земљи још jeguнu живежни 
йреgмеШ који йружа крај .муgрог госйоgарсШва йучансШву коg йрехране 
велике олакLиице. Колико је, йак, нужна ga се § 2З. риболовног закона 
йромјени, слобоgан сам госй. MuнucLТipa на cлegehu йри.мер уйознаШи. 

Између Ойаве и Панчева налази се јеgна йовриtина йойлављеног 
земљишШа og 96 000 ктТi. рала; цела Ша йовршина, зајеgно са рибо
лово.м, йаию.м и сенокосо.м, gоносила је gржави гоgишњи закуйни йри

хоg og 120 000 круна. Да виgи.мо tиШа би !Тtа йовришна вреgила каgа би 
се на йlо.ме йойлављеном земљzLиtШу као затвореној вogu рибогојсШво 
врщило? Доказано је ga се на !Тtаковu.м йойлавшТtим зе.мљиLиLТiи.ма го
gищње йо јеgно.м каLТt. ралу .минимално ЗО кг рибе найлоgи, gакле на 

96 000 каШ. рали 28 800 hteШp. ценzТtu рибе. Ја fty бшТtи сасвим скроман 
LТte hy og Ше огромне колuчине 50% olТtйyctТtщТtu, Ше би онgа свега било 
14 400 .меLТtр. ценйlи. Рачунајуhи йо нај.минu.малнијој цени нормалног 
gоба З круне йо јеgно.м кило2ра.му, шLТtо би износило 4 З20 000 круна, а 
йо gанашњој абнор.малној цени износила би своiПа још Lupu йуШ Шо
лико, или 13 860 000 круна. Kaga би се горе навеgена йоврLиина као за
Шворена воgа у закуй изgала, оgносно каgа би се gозволило ga се .може 
са мрежама на извесним Шачка.ма зaLТtвopzaТtu, Шј. cйpeчuLuu риби йо
врайlак у кори!Тtо реке, йосй1и2ла би наша gржава LТty циљ ga би .мо2ла 
уз извесну йерцен!Тtуацију на чuсШо.м goбumy йарLТtицийираШи, или би 

йосйlигла огромно високу закуйнину. Алинајважнији је йри свему Шоме 
овај факаЩ ga би се само на уйиzuном земљzшпТtу гоgииtње мјесШо 2 go З 
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хиљаgе .меШр. ценШи рибе йроgуцирало 15 go 30 xuљaga меШр. ценШи. А 
Шакових сличних неизрабљених йойлавних земљииаuа има јти .много у 
нашој gржави. Па каgа би се Ше све јавне воgе као заШворене воgе 
.манийулирале, уверава.м госй. Muнuctupa ga би гоgишње у gржавну бла
гајну врло велика и за.маита свота йрихоgа улазила. 

Ако жели госй. МинисШар ga у нашој земљи йосшигне умножа
вање рибе, као и ycйjeиll-to рибарење у наиш.м тuвореним и јавним во
gама, онgа је нужна ga се на ове cлegehe Шри најважније околносШи 
велика йажња обраШи: 

1. ga се хиШно oiiixлoнu йу!Uем нajci:Upoжuje нареgбе бацање 
ексйлозивног .маШеријала (бомби) йо јавним и тuворени.м воgама; 

2. за време ловосШаја и .мресШења рибе ga се уойhе .минимално gва 
месеца рибе не сме ловиШи, и Шо айрил и мај месец; 

З. каgа се воgа са йойлавног земљишШа усљеg воgойаgа йовуче у 

кориШо реке, ga се имају сви заба р ци, који йосШају суви, са кориШо.м ре
ке скойчаШи, или из исШих Luакозвано млаgо рибије семе йажљиво у 
реку йренеШи. 

Из свију горена~еgених и нейобшuних разлога молим у име целога 
рибарсШва, закуйника и власншш риболова најйокорније ga благоизво
ли госй. МинисШар ogoбpиLuu и йуШем нареgбе ogpeguШи ga је рибарење 
на йойлавшШинама целе земље слобоgно као у заШворени.м воgа.ма оба
вљаШи и са йреЬама йовратак рибе у кориШо реке сйречаваLuи, јер само 
на Шај начин је .могуhе обилне и јефШине живоШне намирнице йрибави
Ши, и ga се у смислу горе навеgених Гйрију Шачака најсШрожије нареgбе 
и .мјере шLuo йре йреgузму. 

На концу молим најйокорније госй. МинисiПра ga благоизволи 
својим аgминис!ТtраШивним органима, оgносно наgлежним влааuима 

оgреgиШи ga се обнароgује у званuчнuм новuнама, а lYtaкo uciiio йуШем 
gобоша и у свима gоленавеgенuм ойшlУtuна.ма гgе се моји риболовни за
куйи йроШежу, ga није нш<а.м слобоgно без gозволе и йриволе закуйни
ка рибу ловшuи и који се у Шо.м йpeкpLllajy ухватио буgе, ga he се у смис
лу закона најаuрожије казт-lll!Тtи. Ту молбу за mo йоgнашам, јер се на 
мојим риболовима йоg iПийЈ.улом слобоgе формална анархија врищ Lue 
се насилно на Luaj начин сав мој гоgишњи йpuxog уншийЈ.и и .мени огром
на uauema наноси. 

Ойиаuине куgа се моји рttболови йро!Тtежу јесу cлegehe: у Дунаву -
Беочин, Раковац, Каменица, Нови Cag, Пе!Тtровараgин, Kah, Сремски 
Карловци, Горњи и Доњи Ковиљ, Гарgшювци, Лок, Сланкамен, Руgолф
сгнаg, ЧенШа, Сурgук, Белегиши Ойава; на Тиси- ТшТtел, Мошорин, Пер
лези Руgолфосгнаg; на Ta.мlllиy- Сакуле, Баранgа, Ойава и Севкерин. 

У чврсйlој нagu ga ће Госй. MшmctТtap uз јавног uн1Тtереса уважиmи 
ову моју йpegciiiaвкy, бележим се. 

С оgличним йоиаuовањем 

Фраља Ловрековиh, с.р." 
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Међутим. ако се остали прописи закона о риболову у сремским и 
мађарским водама нису строго извршивали, све што се тицало финан

сијског ефекта у државним риболовима извршило се са највеhом та
чношhу. Свака риболовна вода, било текуhа, било стајаhа, издавана је 
под закуп, а власти су ишле наруку закупцима да би и они видели ко

рист од риболова, како би се закупна цена све више дизала. 
Закупац, кад је веh на лицитацији стекао искључиво право рибо

лова на закупљеном воденом простору, ловио је у својој режији или је 

своје риболовно право преносио на рибаре који су му се тога ради обра
hали. То је вршио на тај начин што је рибарима издавао своје одштам
пане и увек сликом арендатора снабдевене "рибарске дозволе", за које 
је од њих наплаhивао одређену, често произвољну таксу. На пример, 
земунски арендатор, Шандор Штрајхер, са којим су београдски рибари 
највише долазили у додир, своје закупљене ритове ловио је у властитој 

режији, а свој речни риболовни хатар у Сави, који се протезао од 
Царске (Подгоричке) ад е до сав ског железничког моста, наплаhивао је 
како пречанским, тако и нашим рибарима по 15 форинти годишље од 
чуна (влакарошима је два чуна рачунао као један), а за алов и лапташ 
по 30-40 форинти, допуштајуhи да му се то исплаhује у ратама. У једно 
време Штрајхер је држао и десну страну Дунава, више Земуна, до 
Чивутског фока испод Кишваре. Његове рибарске дозволе изгледале 

су овако. 

Рибарска дозвола 

Рибару Мих. ПеШр. из Бео2раgа gозвољавам ga МОЈ/се у воgама које 
сам узео у закуй у Сави, у хайlару ойииТtина Обреж и Виmојет~и (go 
зайаgно2 hошка Поg2оричке age) у 2оgини 1908. са мрежама и бубњеви
ма рибу ловиГйи. Ову gозволу изgајем йо йройисима финат~ијално2 
ерара. Прије йоласка у лов uмage се йријавиШи Кр. финанцијалној 
сШражи на Бурми. На захШев Кр. финанцијалне ci'Iipaжe илzt Кр. ору
ЈIСНULиГйва uмage се gозвола йоказтТtи. 

Ову gозволу изgајем йо йройису новог Закона 2леgе риболова, Ше 
.мора сваки рибар имаi'Iiи gржавну ловну карiПу u йо йlиме се сШро2о gр
жаШи вр~иеhи рибарење. Рибарење .lvtOJJce вршшТtu само онај йосјеgник 
gржавне риболовнице, који буgе имао и gозволу закуйника риболова. 

У Земуну, 

17. марШа 1908. 2og. 
Шаиgор Шiiipajxep, 
закуйник риболова 

Сличне су биле и дозволе других риболовних арендатора, који су 
своје закупом стечено право риболова, поред рада у властитој режији, 
искоришhавали још и издавањем својих рибарских дозвола по одређе
ној такси другим рибарима. Такви су нпр. били арендатори: Волф (који 
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је држао Саву од железничког моста до љеног ушhа, и десну страну Ду
нава од ушhа Саве до Старих Бановаца), Павле Мецгер (који је држао 
леву страну Дунава од горљег врха аде Бељарице до Борчанског Дунав
ца и рит од Расове до Каловите), Јован Атанацковиh, Јозеф Лели и др. 

Поред тих закупних рибарских дозвола, рибарима, како мајстори
ма, тако и љиховим помоhницима, издавале су аустријске државне вла
сти још и свакоме лично љихову државну карту која се звала "Риболо
вница" и која је за воде за које је важио хрватски закон о рибарству 
имала овакав облик. 

Риболовшща 

Bpujegu og 15. срйња 1911. гоg. go 24. вељаче 1912. гоg. за рибарског 
мајсШора Мих. ПеШр. из Београgа. Ову риболовнzщу ваља на йозив ор
гана јавне сШраже, земаљских ливаgара, чувара канала, наgзирача лова, 

чувара риболова, йољара, лугара, оруж:ника, на йозив риболовних ов
лашhеника, њихових намешi{iеника йреgочшТtu (§ 23. закона). Риболов
ница гласи на особу, йа се не смије рабшТtu йо gругој особи него на оно 
на које име гласи. За вријеме риболова ваља риболовницу собом носи-
LUU. 

У Земуну, 
15. срйња 1911. гоg. 

УйравиШељ 
Кр. влаgин Шајник 

м. н. 

На полеђини карте било је означено време ловостаја (Sclюnzeit) за 
поједине врсте риба и печат власти која је риболовницу издала. 

Сличног је облика била и мађарска државна карта, која се звала 
"Halaszjegy", а издавале су је мађарске државне власти рибарским мајсто
рима и љиховим помоhницима за риболове у Дунаву, Тамишу и Тиси. 

ГЛАВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА И ПРАВИЛНИКА О РИБОЛОВУ У 

СРБИЈИ ОД 27. ЈУЛА 1898. ГОДИНЕ 

На дан 27. јула 1898. године обнародован је први закон о риболову 
у нашој држави, са потписима: краља Александра, министра народне 

привреде Симе Лозан:иhа, министра унутрашњих дела Јеврема Андоно
виhа и министра правде Касте Христиhа. Под З Бр. 7454 од 28. децембра 
1898. године министар Сима Лозаниh прописао је Правилник за извр
шење тога закона. 

Главне одредбе тога закона, уколико су се тицале искључиво бео

градског рибарства, састојале су се у следеhем. 
Право на риболов, уколико не би постојала никаква друга осно

вана права сопствености припада: 
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-за Саву, Дунав и Дрину држави; 

- за све остале реке, речице, потоке, затоке, баре итд. на општин-

ским имаљима оним општинама у чијем су хатару; 

- у вештачким рибљацима, бapar-.ta и затокама на приватним има

љима. као и у рекама и потоцима што протичу кроз приватна имаља, 

сопственицима истих. 

Сваки ко би хтео рибу ловити ма каквим справама, осим једне 

пецаљке са 1-2 удице мора имати рибарску карту коју је дужан собом 
носити и показивати је на захтев за то одређених органа. Рибарска 
карта даје се на годину дана и наплаћује се за целу календарску годину, 
па ма у које доба године била издата. Она гласи на име и може је упо
требити само онај на чије име гласи. члан љегове породице који са њи
ме живи у заједници или љегов плаћени служитељ. Помагачи у риба
лову онога који има карту не морају ову имати. Нико не сме са једном 
картом употребљавати више рибарских справа у једно исто време. 

На карти ће бити означено: име. презиме, занимаље и место ста
новаља онога коме се издаје; за коју је врсту справа наплаћена такса и 
колико; година за коју је карта издата; потпис и печат власти која је 
карту издала, и најважније одредбе законских прописа о риболову. 

Рибарске карте израђиваће и властима раздавати Министарство 
народне привреде. Власти су дужне свакоме ко им се за рибарску карту 
обрати издати му је по наплати таксе, и то: за Саву, Дунав и Дрину 
надлежне су полицијске, а за остале риболовне воде општинске власти. 
Онај ко има рибарску карту може рибу ловити ма на коме незакупље
ном риболовном месту што припада општини која му је карту издала, 
или ма на коме незакупљеном месту у Сави, Дунаву и Дрини, ако му је 
карту издала полициЈска власт. 

За рибарску карту плаћа се такса према врсти справа на чију 
употребу карта даје право, и то: 

- за справе прве врсте, где спадају алов и лапташ, плаhа се 60 ди
нара; 

- за справе друге врсте, где спадају велики и мали рибарски струк, 
трбок, влак, к е ца, ку сака, бубаљ (с правом на једновремену употребу до 
30 комада у Сави, Дунаву, Дрини и барама, и до 10 комада у осталим 
водама), метлице, рогач, маказе, велики черенац, суп, као и све овде 
поменуте справе које захтевају употребу чуна или чамца (осим ал ова и 
'лапташа), плаhа се 15 динара; 

- за справе треhе врсте, где спадају мали черенац, црпац, сертма, 
загажањ (до 5 метара дужине), вршка, остве, кошар и уопште све ома
ље справе којима се ради поред обале и без употребе чуна или чамца, 
плаhа се 2 динара. 

Поред ових такса наплаhиваhе се и 0,50 динара за саму карту. 
Онај ко има карту за једну врсту справа, има право служити се ма 

којом справом што припада тој врсти, али нема права служити се са 
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више справа у Једно исто време, изузимајући случај да има онолико 
карата са колико справа ради Једновремено. 

У риболову забраљена је употреба пређа ако им окца немају 
прописану минималну величину (страну квадрата): код справа прве вр
сте 30 мм, код справа друге врсте 20 мм, а код справа треће врсте 10 мм. 
Код алова највише једна трећина пређе може имати окца од 20 мм, а 
највише једна трећина окца од 30 мм; остатак пређе не може имати 
окца маља од 40 мм. 

Никаквим справама не сме се преградити више од половине теку
ће воде. Исто тако ни направе које се подижу у циљу риболова (заграде, 
супови и др.) не смеју заузимати више од пола речног корита и морају 
се у случају напуштаља риболова одмах дићи из речног корита. 

У време икраља риба се не сме ловити; тако исто не сме се уопште 

ловити ако нема про писну величину. Правилником је одређено време 
КОЈе се има сматрати као време икраља, а тако исто прописане су мини

малне величине испод којих се не сме риба ловити. 

Најстроже је забраљено у риболову употребљавати динамит или 
какве друге експлозивне материЈе, а тако исто и сва средства којим се 
риба опија или трује. У воде у којима риба живи забраљено је без наро
читог одобреља бацати материје које риби шкоде. Тако исто је забра
љено и исцрпљиваље воде ради риболова. 

За оне који се огреше о одредбе Закона и Правилника о риболову 

прописане су казне: наплаћене казне уносе се у државну или општинску 
касу. Са казнама је скопчано и одузимаље уловљене рибе; ако је кривац 
ловио справама чија је употреба забраљена, поред казни одузеће му се 
и справе. Казне изриче и извршује надлежна полицијска власт, ако је 
дело учиљено на Сави, Дунаву или Дрини, или надлежни општински суд 

у чиЈем Је хатару дело учиљено. 

Да би се имала слика о томе како је у то време изгледао какав 
уговор о закупу риболова, на шта се у љему пазило и о чему је уопште 
у љему била реч, овде he бити исписан један од таквих уговора из тога 
времена. 

Уговор 

ИзмеЬу села Жаркова са јеgне сП/ране u М. П. рuбара из Бeozpaga 
са gpyze сГПране, о зш(уйу рuболова у Провали ,.Вuлшлану" и puLYly .,Цр-
1-ЫIЧll" у xmТiapy села Жаркова, са обе СiТiране !юсш/а, закључен gанас на 

слеgећи начин: 

1. село uзgaje zор1ье.м закуПцу 1Тiај риболов за шест zoguнa, и Гйо og 
1. о~шја ове 1899. go 1. маја 1905. zoguнe, за цену og llleczТi clТioLYluнa guнapa 
zoguшњe; 

2. закуйrщ је gужан исйлаћивтТiи аренgу сваке zogш-te на gан Ј. маја 
унайреg за целу zoguнy; 
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3. осим закуйча u л1ща која 01-1 овласГ/iи, сваком је gругом забра
њено ловиСйи рибу у йомену!Тiu.м риболовним йросГйорима; 

4. закуйцу је gозвоље1-ш изврщива!Тiи у .. Вили.ману" и "Црњачи" 
раgове йоШребне за циљеве риболова, као нйр. йоравњавање и 

чииthење gна, кресање обале pagu йравље1ьсt .месiПа за извлаче1ье алова 
салю .му се не gозвољава ga ограЬившьелt сПречава найајање сеоске 
у риболовној вogu и ga забртьује на вogu сечење леgа, на ипТtо he 

u.wmТtu йраво ойиt!Тiина села Жаркова; 

5. село је gужно чиншТtи све услуге закуйцу pagu олакшавања 
чувања риболова, а cyg oйUliПШLe села Жаркова узи.маhе у йоаТtуйак све 
њеzове жалбе и Шужбе йроГйиву OllllX који се буgу огрешили о његова 
йрава; 

6. оваква gва равногласна уговора ПтТtврgиће се йолицијском вла
шhу и свака yzoвapajyha с1Тtрана ga цма По јеgан Примерак коg себе; 
[йаксу за йоСйврgу ga ПлтТtи закуПац. 

Жарково, 10. јуна 1899. 

Уговора чи: 

за село Жарково: йуномоhник ПеlТtар Оgабаищћ 
закуйац: М. П, рибар из Београgа. 

(ПечаГй ойutГйине жарковачке и йоiПврgа среског начелсШва) 

ГЛАВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА И ПРАВИЛНИКА О РИБОЛОВУ У 

СРБИЈИ ОД 27. МАЈА 1911. ГОДИНЕ 

На дан 27. маја 1911. године обнародован је други закон о риба
лову у нашој земљи, са потписима: краља Петра, председника Министа
рског савета Николе Пашиhа, министра иностраних дела Мил. Мило
вановиhа, министра финансија Стојана Протиhа, министра војног Свет. 
Степановиhа, министра народне привреде Јаше Продановиhа, минис
тра правде Касте Тимотијевиhа и министра грађевина В. Вуловиhа. 
Под ПБр. 8381 од 24. априла 1912. године тадашљи министар народне 
привреде, Милан Капетановиh, прописао је Правилник за извршење 
тога закона. 

Уколико се тиче разлике између овога закона и оног ранијег од 
1898. године искључиво у погледу београдског рибарства, она није 
велика. Право на риболов у Сави, Дунаву и Дрини остало је опет да 

припада држави; за остале реке и речице општинама кроз чији хатар 
протичу, а за мање текуhе воде (потоке) или стајаhе воде (затоке, баре) 
сопственицима имања кроз која пролазе, у границама дотичног имања. 

Начин на који he држава и општине искоришhавати своје право 
риболова остао је исти као и у старом закону; појединци су стицали 
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право на риболов у Сави, Дунаву и Дрини куповином државне рибарске 
карте, али је при том разлика од старог закона била у овоме: рибарске 
карте су биле подељене на две класе (наместо три, као раније), од којих 
је прва класа стајала 60 динара, а друга 15 динара. У прву класу, поред 
ал ова и лапташа, увршhен је и пампурски струк (са правом на јед
новремену употребу до четири таква струка), а у другу касу увршhен је 
и морунски струк, као и суп. Овај који има карту прве класе може се по 
вољи служити справама или прве или друге класе. али се не може 

Сл. 44. - Прсшц Ђорђе као йpecilioлouacлegucm: па gвору Карађорђевиhа 

Краљеви/! је Пореg лщi/iе.мтТiике заволео 11 рибарсtТiво, а своz iipoфecopa ПеШровиlш 

слииТiрао gpyzшt оцелt. Muozo је goПptlltco [ЈП се Пciliporзul1eвa рибарска gружшт у 
Бсо2ра[Ју ојача. 

(Му·Јеј града Београда; снtшак ю Jl)O). гoдttiiC у Београду; аутор фотографије 

IICПOЗIIiiT) 
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истовремено служити и једном и другом врстом справа. У погледу ри
барских карата разлика је између новог и старог закона у томе што се 
по новом закону за омање справе, којима се риба лови без превозних 
средстава (чуна, чамца), као што су пецаљка, мала сертма, загажња, 
мали обалски черенац, ђелберија, мала вршка и кош, риболов је допу
штен бесплатно и без рибарске карте. Рибарске карте биле су, угла-. . 
вном, исте онакве као и раниЈе, само Је на њима изостављено означеље 

до које се величине риба не сме ловити и кад је забраљен лов појединих 
врста риба због мрестеља. 

Риболовне забране су, углавном, остале исте, само је забрана 
употребе експлозивних, отровних и наркотичких средстава допуњена 

забраном да се риба лови помоћу ватреног оружја или набадаљем по
моћу оства или харпуна. 

Али битна разлика између овога закона и онога од 1898. године, и 
нарочита одлика новога закона, која би моlшо допринела развитку 
рибарства у нашој земљи да то нису спречили ратови 1912-1918. године 
састоЈала се у овоме: 

- у одредбама о подстицању приватне иницијативе за подизаље 
рибарства, о повластицама приватним лицима, удружењима, општина
ма, срезовима, окрузима и манастирима при подизању вештачких риб

њака; 

- у одредбама о издаваљу под закуп појединих риболовних места 
или водених простора; 

- у одредбама о организирању рибарских удружења са циљем да 

заједнички раде на заштити општих интереса у рибарству, а са нарочи
тим обавезама и повластицама предвиђеним Законом и Правилником; 

- у оснивању Фонда за унапређење рибарства у земљи, који се 
оснива при Министарству народне привреде и којим ће руковати Упра
ва фондова, а располагати Министарство. 

Фонд за унапређење рибарства састављају: 
- приходи од експлоатације државних риболова; 

- приходи од новчаних казни за иступе, преступе и кривице против 

одредаба Закона о риболову; 
-приходи од пропалих кауција по истом закону; 

-приходи од продаје државних рибарских карата и закупа држа-
вних риболова. 

Фонд се има употребљавати: за набавку и размножавање у земљи 
појединих врста риба и ракова; за награђивање појединих приватних 
лица за остварење вештачких рибљака; за проучавање рибарства у зе
мљи и на страни, покушаје и експерименте о размножавању и гајењу 
риба; за набавке, штампање и хонорисање дела, расправа, пројеката и 
планова о рибарству, који морају имати практичан карактер. 

Казне за иступе, преступе и кривице у риболову су појачане, као и 
непосредни надзор над извршавањем одредаба Закона о риболову. Тај 
надзор имали су вршити: за риболове у Сави, Дунаву и Дрини пограни-
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чни царински стражари, под надзором царинарница, а за риболове у ос
талим водама органи полицијских и општинских власти, чувари поља, 
чувари шума и чувари лова. 

Закон је, са својим правилником, важио до аустријске окупације 
1914. године, кад је замељен неколиким специјалним наређељима аус
тријске власти. На дан 2. маја 1917. године обнародована је једна врста 
закона о риболову у Србији, која је носила наслов: 

НАРЕДБА О РИБОЛОВУ И ХВАТАЊУ РАКОВА У ПОДРУЧЈУ 

ВОЈНЕ ГЛАВНЕ ГУБЕРНИЈЕ У СРБИЈИ ОД 2. МАЈА 
1917. ГОДИНЕ 

Наредба је садржала 13 чланова, чије су главне одредбе биле сле
деhе. 

Искоришhавање риболова у Дунаву и Сави, као и на водоплавним 
теренима у подручју тих река, врши војна управа у сопственој режији, 
преко риболовних станица које су нарочито у том циљу основане и које 
стоје под управом средишне риболовне станице у Београду (Цар. и 
краљ. редарствено рибарство у Београду). 

"У поменутим водама допуштен је риболов удицом (пецање као 
спорт) само часницима, војним чиновницима и цивилним комесарима 

војне главне губерније у Србији, у законом дозвољеном времену. У по
гледу времена за поштеду рибе у Дунаву важи одредба угарског члана 
19 од 1888. год., а у Сави законски члан од б. априла 1906. год. с наред
бом краљ. хрватске земаљске владе од 20. фебруара 1907." 

Наредбом се тада прописује време за које је забраљен лов поје
диних врста риба и минималне величине испод којих се риба не сме 
ловити. Ти су прописи нешто стражи но они у нашем закону од 1911. 
године. 

За остале риболовне воде (осим Саве и Дунава) може се одобрити 
лов и приватним цивилним лицима пошто добију за то одобреље и 
плате прописну таксу. Али војна управа задржава себи право да и то 
забрани, привремено или стално, кад то нађе за потребно. Таксе за ри
барске дозволе (карте) плаhају само цивилна лица, и то: за риболов ра
ди властите употребе З круне, а за лов t.Iрежама ради продаје 30 круна. 

Мреже за риболов не смеју од 1. јануара до 31. јула имати окца ужа 
од 40 мм, а ван тога рока ужа од 20 мм. Мрежама се при риболову не 
сме преградити више од половине ширипе дотичне воде. 

Забраљују се вршке, троваље риба и лов експлозивима. Тако се 
исто забраљује упуштаље у воде. у којима риба живи, за љу шкодљивих 

материр. 

Рибу могу продавати само они на чијим је картама то нарочито 
назначено. Продавци рибе су обавезни да најпре подмире потребу цар. 
и краљ. војске, а преостатак могу продавати грађанству, али то само за 



ПРЕРАТНИ РИБАРСКИ ПРАВНИ ОДНОСИ У БЕОГРАДУ 135 

продају рибе утврђеним трговима, по утврђеној цени, коју с времена на 
време буде одређивало цар. и краљ. редарствено заповедништво у Бео
граду, односно ц. и кр. окружно заповедништво дотичног округа. Војне 

станице неhе продавати рибу грађанству. 

Сваки прекршај горљих одредаба казниhе се одузимаљем ри
барске карте и прибора, као и глобом од 2 000 круна (односно затвором 
од б недеља), уколико тај прекршај не би собом повлачио веhу казну. 

Пошто је за време аустријске окупације било тешко доhи до по
тр~бног рибарског алата, војна власт је наредила реквизицију тога ала
та код свију оних који су га у то време имали. Из куhе писца ових редо
ва однесено је тада неколико алова, лапташа и другог рибарског алата, 
па је све то предато војној риболовној станици (Militarfischerei) на Ду
навском кеју, као и неколико пишчевих рибарских чамаца и барки и 
друга рибарска опрема. 

Наредба аустријске власти престала је важити кад је земља осло
бођена окупације, па је одмах поново ступио у живот наш прератни 
закон о риболову од 1911. године са својим правилником. Он је пре две 
године замељен новим законом о риболову, који је данас на снази; о ље
му неhе бити говора овде где је реч само о риболовима у подручју Бео
града пре завршетка светског рата. 

ОБИЧАЈНО ПРАВО У МЕЂУСОБНИМ РИБАРСКИМ 

ОДНОСИМА 

Законски прописи и наређеља власти нису били једини фактори у 
међусобним рибарским правним односима код београдских рибара. Од 
незапамhених времена одржавале су се међу љима извесне конвен
ционалности које нису биле наметнуте писаним законима и наређељи
ма, веh својом целисходношhу и тежљом да ти односи буду нормални и 
правични. Такве конвенционалности постале су доцније као неко оби
чајно право и у томе су се облику одржавале боље и чвршhе но ма ка
кви, па и наЈстрожи законски прописи. 

Неке од таквих конвенционалности, које hy овде навести, тицале 
су се саме технике риболова и уведене су у циљу да се избегну сукоби 
међу рибарима при љиховом раду, а зна се да рибари нису баш много 
мирољубив елеменат. 

1. Одвајкада се на аловским метовима одржавао такав ред да се на 
љима, кад је време за рад великог алова, нису смели забацивати ри
барски струкови, правити веје (нагомилано густо граље око кога би се 
окупљала и задржавала риба), ваге (коље побијено у песак на прудови
ма, на коме се налази платформа исплетена од шибља, за пецаље рибе 

или за рад са черенцем или крсташем), супови или ма какве друге 
сталне направе које би онемогуhавале рад алова на мету. 
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2. Кад је у једно време бивало у Београду више алова но што има 
у његовој околини добрих метова онда. да међу онима што раде алови
ма не би долазило до сукоба, рибарски мајстори су извлачили коцку 
која је одређивала који ће алов и кога дана радити на одређеном мету. 
Често су се, кад има много алова, а мало подесних метова, коцком одре
ђивала по 2-3 алова који ће истовремено радити на једноме мету. То се 
радило у време "плове", кад влакароши осете да риба нагиње масама уз 

воду; тада се радило "штренг", тј. други се алов разбацује и распростире 
по води још пре но што је први пришао крају. Тиме се постизало то да 
се не пропушта да риба преко мета слободно пролази за време између 
два узастопна разбациваља алова. Два алова, која су тако радила на 
истоме мету, радила су или сваки за себе, или ортачки, делећи сутрадан 

међу собом на равне талове пазар од рибе. 

З. Кад је на једноме аловском мету један алов већ "заузео позици
ју", тј. стао са својим чамцем уз обалу на месту на коме ће радити, други 
неки алов који би ту наишао не сме радити на истом мету док га први 

не напусти. Ако је први алов ту радио "на храну", тј. ако је ту разбаци~ 
вао храну (обично куван јечам), довољно је било да му ту стоје "тири
чке" (дугачке хоризонталне мотке пребачене преко ракљастог високог 
коља, на које се алов набацује ради сушења), па да други који алов не 
сме на томе мету радити док онаЈ први мет не напусти. 

4. Кад више лапташа раде на једноме истом воденом простору, они 
морају радити по лапташком пропису "рина ми је, рина ти је", тј. док 
један лапташ "тера рину", други сме распрострти лапташ и терати рину 
само поред њега или на толиком растојању испод њега да први лапташ 
има довољно простора за рад. То исто важи и за влак, као и за грунд

корн. Мале мреже, као кеца и кусака, не сметају једна другој. 

Друге од поменутих конвенционалности тицале су се начина деобе 
пазара од рибе међу ортацима.Пошто су сви што раде једним алатом 
(аловом, лапташем, влаком, бубњевима, струковима) увек ортаци у 
томе послу и раде на одређени "тал", тај је тал одређен споразумом 
међу ортацима и такав какав је одвајкада одређен врло ретко се, и само 
у изузетним случајевима мењао. И то је била једна врста обичајног 
права, која се тако поштовала и одржавала да се међу београдским ри

барима не памти случај каквога спора око деобе пазара. 

Кад се нпр. радило аловом или лапташем, у једно време се пазар 
делио на овај начин: подели се на два једнака дела, па се један део 
раздели опет на једнаке делове на оне који су радили (рачунајући ту и 
власника алата ако је и он суделовао у раду), а други је део припадао са
моме власнику, али са обавезом да од тога свога тала исплати "комун" 
(потрошену за време лова најпотребнију храну: хлеб, со, лук, паприку, 
сирће), затим да мештеру преда 10% од тога свог тала на име "ме
штерпеза", тј. оправке мреже; тај новац мештер је имао право раздели
ти на момке како је хтео, обично према томе колико му је који од њих 
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помагао на тој оправци. Остатак новца, после тих обавезних издатака, 
припадао Је власнику алата као љегов чист тал. 

Доцније је уведен други један начин поделе пазара, који је одва
јкада био одржаван код смедеревских рибара. То је начин "на девет 
талова", који се састојао у овоме: пошто се из пазара "извади комун", 
остатак се подели на девет једнаких делова, од којих три припадају 
власнику алата, а осталих шест се разделе на једнаке талове онима који 
су суделовали у раду власниковим алатом. Ако се, дакле, радило ало

вом, сваки од четири момка добија по 11/2 тал од оних девет талова; ако 
се радило лапташем, сваки од шест момака добија девети тал од цело
купног пазара (пошто се од овога одбио комун). Власник тада даје, пре
ма случају, понешто мештеру као мештерпез, а овај то раздељује себи 
и момцима по своме нахођељу. 

Те су конвенционалности одвајкада биле тако укорељене међу 

београдским рибарима да, као што је поменуто, у томе погледу није 
никад долазило ни до каквих спорова. Неке су од љих ушле и у Закон о 

риболову од 1912. године и боље прецизиране Правилником за изврше
ље тога закона. Међутим, о љима нема ни помена у закону о риболову 
за Хрватску и Славонију, као ни у мађарском закону, иако су се оне та
ко исто и одвајкада одржавале и међу рибарима у суседној монархији. 

Све је то данас, бар за београдске рибаре, постало излишно и бес
циљно пошто у Београду данас не раде више од 1-2 алова и лапташа, 
па и то само с времена на време. А прилике у којима се данас ради 
другачије су у свему од оних што су биле некада, па су и међусобни 
односи рибара такође различни од негдашљих. 



ОСМИ ОДЕЉАК 

ПРЕРАТНЕ БЕОГРАДСКЕ РИБАРСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

и по каквим писменим подацима, ни по рибарским предањи
ма, не може се знати да ли је код негдашњих београдских 
рибара, за време раније турске владавине, било каквих год 
рибарских организација у љиховом послу. Може се сма

трати као врло вероватно да тога у оно време није било, јер рибари који 
су радили на велико на београдским ловиштима били су Турци, а тај . . 
свет онога времена НИЈе знао ни за какве организациЈе у томе послу, 

нити је за њих било какве нарочите потребе. Потлачени Срби или су 
ловили рибу кришом, примитивним алатом који су могли сами себи 

створити, или су радили као рибарски момци код турских рибара што 
су радили великим алатом: мрежама, великим рибарским струковима и 
такумима (морунским струковима). Историчар Драг. Павловиh, који је 
проучавао бечке архиве из доба аустријске окупације Србије 1718-1739. 
године и у њима налазио податке о разним врстама радиности у Бео
граду за то време, није нашао никаква трага о каквим год пословним 

организацијама које су остале од турске владавине. 

БЕОГРАДСКИ РИБАРСКИ ЕСНАФ 

Међутим, после Другог српског устанка веh има трага о томе да је 
у то време у Београду било наших српских рибара који су слободно 
обављали тај занат, па да је чак тада постојао и неки зачетак рибарског 
еснафа. У књизи др Тих. Ћорђевиhа "Архивска грађа за занате и есна
фе у Србији од Другог устанка до еснафске уредбе 1847. године" (Срп
ски етнографски зборник, ХХХШ, 1925) не каже се ништа изрично о 
томе, али наводи се да је нпр. сачуван "Тефтер арачки вароши београд
ске 1825 лета", као и онај од 1927. године, у којима има о томе подата-
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ка. Тако, из тефтера из 1825. године види се да је те године у Београду 
било 7 аласа арачких глава (али се не види да ли су припадали еснафу), 
а у тефтеру из 1827. године, под рубриком ,,Преводи суму из свију есна
фа" наведено је најпре 4 аласа, а затим још 2 аласа у прегледу занимања 
и заната "ван еснафа". Пошто у те тефтере нису улазили турски аласи, 
а она 4 аласа су под рубрика м "Из свију еснафа", зна чил о би да је у то 
време за наше аласе постојао неки еснаф. Списак заната и занатлија из 
1836. године (прилог уз наведену књигу) показује да је те године у 
Београду одиста било српских аласа, међу којима је био и један 
"hecapo-краљевски поданик". 

На дан 21. јула 1845. године под ПNQ 3131 Попечителство внутре
них дела извештава Државни совет да је састављен пројекат за еснаф
ску уредбу и шаље му се "на благорасмотреније". У пројекту у члану 13 
предвиђено је 26 еснафа, међу којима је под бројем 25 "аласки еснаф". 

На дан 4. августа 1845. године под ПN9 3309 Попечителство вну
трених дела опет пише Државном савету и шаље му пројекат за еснаф
ску уредбу "на даље његово надлежно употребленије". У параграфу 10 
пројекта цело се занатства дели на 34 врсте, међу којима су под бројем 
33 "рибари". У параграфу 33 дели се цело еснафство на 23 е сна ф а који 
се сви набрајају; под бројем 21 наводи се еснаф "баштованџиски с ри
бари". 

На дан 4. септембра 1845. године Попечителство иностраних дела 
под NQ 1475 моли од своје стране Државни совет да се што пре обна
родује еснафска уредба како би се уредио однос између наших људи и 
странаца на које се непрестано гомилају тужбе што уживају сва права, 
а не сносе никакве терете. 

Напослетку, на дан 16. августа 1847. године Књаз извештава Совет 
да је под 13. августом NQ 527 потписао Уредбу о еснафима. На њој су 
потписи књаза Александра Карађорђевиhа, вицепреседатеља Савета 
Стефана Стефановиhа, попечитеља Иностраних дела Аврама Петро
нијевиhа и главног секретара Савета Јована Стејиhа, са печатом Књаза 
и Савета. У тој уредби, у списку еснафа, не помиње се изрично и Ри
барски еснаф, али је, како изгледа, после њеног обнародоваља проту
мачена да се међу еснафе има уврстити и тај еснаф. И тачно је да је 
Рибарски еснаф од тога времена без прекида и стварно функционисао 
са истим правима и дужностима као и остали еснафи, и пред земаљским 
властима званично представљао скуп београдских рибара. Он је имао 
свога старешину, који се раније звао "устабаша", и чланове управе који 
су, кад се за то указивала потреба, држали своје састанке "лонџе", па на 
овима доносили одлуке обавезне за све београдске рибаре. Државне 
власти су се за рибарска питања редовно обраhале управи Еснафа, пре
ко њега издавале и саопштавале своја наређења и само преко њега оп
штиле са рибарима појединцима. Еснаф се, са своје стране, за све што 
је задирало у интересе београдских рибара непосредно обраhао вла
стима и примао њихове одлуке и наређења. О томе какве је врсте 
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послова обављао тадашљи рибарски еснаф може се добити слика из 
ових неколиких, у љеговој прератној архиви сачуваних аката. 

Под 28. јуном 1884. године старешина Еснафа рибарског, Игљат 
Бранковиh, моли Управу вароши Београда да одобри београдским ри
барима да могу на дунавској обали, а на месту које Управа нађе за 
подесно, подиhи дуhане у којима he стално продавати рибу. По тој 
молби, а у споразуму са Судом општине београдске, Управа је одреди
ла комисију која је по прегледу земљишта нашла најподесније место, па 
према мишљељу комисије, а у сагласности са Судом општинским, под 
NQ 1547 од 26. септембра 1884. године доноси одлуку: да београдски ри
бари могу на земљишту испод Дунавске улице и Ботаничке баште 
подиhи дуhане за продају рибе, са одобрељем да зими могу рибу прода
вати и на Великој пијаци као и до тада, на одређеном за то месту. Акт 
су потписали управник вароши Београда. Живко Блазнавац, и физикус 
др Стејиh. 

Месеца октобра 1891. године Еснаф се обраhа министру финанси
ја молбом да се рибари ослободе плаhаља трошарине на рибу из разло
га што они сале само ону рибу што је нису могли продати у свежем 

стаљу, па би је морали бацати кад је не би усољавали. Пошто се молба 
косила са чланом 2 и чланом 4 тачке 7 Закона о трошарини, то Мини
старство под ЦБр. 7645 од 9. новембра 1891. године извештава Рибар
ски еснаф да се молба овога не може уважити. На акту је потписан 
председник Министарског савета, заступник министра финансија- Ни
колаПашиh. 

Под ПБр. 5991 од 13. септембра 1898. године министар народне 
привреде, Сима Лозаниh, препоручује Управи града Београда да од 
београдских еснафа, па и од Еснафа рибарског, наплаhује разрезане 
суме за занатски пензиони фонд. 

Под ПБр. 1028 од 16. фебруара 1899. године Министарство наро
дне привреде шаље Еснафу рибарском своју одлуку о томе да ли страни 
поданици имају право гласати и бити бирани на еснафским скупштина
ма. Одлука гласи: по смислу параграфа § 129, 130 и 131 еснафске уре
дбе, страни поданици, као чланови Еснафа, немају право гласа на 
еснафским скупштинама, нити могу бити бирани за еснафске часнике. 

Под ЗБр. 987 од З. марта 1899. године Министарство народне при
вреде саопштило је, преко Управе града Београда, Београдском ри
барском еснафу акт следеhе садржине: 

"Еснаф рибарски из Смедерева доставио је Министру народне 
привреде да рибари из суседне монархије Аустро-Угарске лове рибу у 
Сави и Дунаву и у оно време кад је чланом 17 Правилника о извршељу 
закона о риболову то забраљено, па рибу у то време уносе у Србију и 
продају је. Одлуком министра забраљује се тај увоз рибе у то време (за
браљене врсте риба), а ако се таква риба унесе, има се одмах жива пу
стити у Саву, односно у Дунав; са угинулом рибом поступити по за
кону." 
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Под бр. 5З8б од 10. марта 1899. године Управа града Београда сао
пштава "еснафу аласком" акт министра народне привреде ПБр. 13З8 од 
27. фебруара 1899. године који гласи: 

"Многи еснафи и поједина лица занатлијског реда обраhају ми се 
непосредно разним молбама, жалбама и тужбама, а више пута упуhују 
и поједина питања, тражеhи објашњења о појединим прописима еснаф
ске уредбе. Ово појединачно и непосредно обраhање подручном ми 
Министарству изазива често дугу и излишну преписку, а уз то отежава 
правилан и једнообразан рад. Да би се те сметње отклониле, решио сам 
да се у свакоме окружном месту образује старешински одбор, по при
меру старешинског одбора у Београду, и то тако: 1. да у сваком буде 
најмаље пет чланова; 2. да избор чланова изврше све старешине у ме
сту; З. да сваки члан буде у одбору све дотле док је старешина дотичног 
еснафа. 

Овим одборницима биhе дужност: 1. да примају жалбе, тужбе, мо
лбе и питања од свих еснафа и свих еснафских чланова; 2. да све прим
љене предмете са своЈИМ мишљењем спроводе подручном ми мини

старству; З. да све наредбе, упутства и објашњења, које ја будем изда
вао по еснафским пословима, доставља свима еснафима у округу; 4. да 
мотри да сви еснафи и на време извршују моје наредбе и наредбе поли
цијских власти, и да се у свему придржавају еснафске уредбе; 5. да ми 
достављају неправилну радњу еснафских старешина и управа; б. да ми 
подносе предлоге којима би циљ био унапређеље занатства у земљи. 

Да би одбор могао подмиривати своје канцеларијске трошкове, он 
he разрезати прирез на све еснафе, и то према њиховом имуhству. При
рез he вредити пошто га ја одобрим." 

Управа града Београда под горњим бројем и датумом тражи од 
Београдског рибарског еснафа да је извести о пријему ове министрове 
одлуке и да одмах по њој поступи. 

Под бр. 90З5 од 12. априла 1899. године Управа града саопштава 
Еснафу рибарском следеhе објашњење министра народне привреде 
ЗБр. 18З8 од 7. априла 1899. године: 

"На питање једне полицијске власти да ли се у пограничним река
ма риба сме и ноhу ловити, кад о томе нема никаквих напомена ни у 
закону о риболову, ни у његовом правилнику. дајем ово објашњење: 
саобраhај на пограничним рекама врши се у смислу чл. б закона царин
ског, од изласка до заласка сунца; по чл. 4 истога закона сви бродови 
морају пристајати на оним местима пограничних река, која је за то ца
ринарница одредила. То важи и за чамце, оранице и друга подвозна 
средства, којима се погранични саобраhај становника врши, било за 
одржавање везе са противном страном, било због риболова, па је због 
тога и правилом службе пограничне жандармерије прописана да сви 
чамци, оранице и остали возови морају ноhу бити на одређеном месту 
и под надзором царинским, који се састоји у томе што се кључеви 
чувају преко ноh у царинарници. 
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По свему овоме, ловљење рибе ноhу немогуhно је, како по овим 
царинским прописима, тако и по томе што се при ноhном риболову не 

може контролисати ловљење рибе по врстама које се када смеју, а када 
не смеју ловити, и по крупноhи која је правилником за извршење 
закона о риболову прописана. Изузетно од овога риболов ноhу може се 
допустити само закупцима риболова у пограничним рекама, ако се 

обвежу: 1. да he се за сваки ноhни риболов претходно пријављивати до
тичној царинарници; 2. да he ловити само ону и онакву рибу која је у то 
доба године допуштена; 3. да he сву уловљену рибу доносити пред цари
парницу и подвргавати је њеном прегледу; 4. да за сваки царински пре
ступ, који би закупац или његови момци учинили, он одговара по ца
ринском закону, поред одговорности који га за поједине кривице оче
кује по закону о риболову и његовом правилнику." 

После неколико месеци, а као одговор на наведено објашњење 
министра народне привреде о извршавању царинских прописа при ри

болову, Еснаф рибарски је под 20. децембром 1899. године упутио ми
нистру финансија представку ове садржине: 

"Наредбом београдске царинарнице СЦБр. 12977 од 25. октобра 
1899. године прописане су, између осталога, ове мере: 1. рибарима се за 
рад са великим алатом (аловом и лапташем) може одобрити задржава
ње на води највише пет дана, рачунајуhи од онда кад се буде пријавило 
царинским органима да се полази на рад, а највише 24 сата за остале 
алате; 2. сваки рибар мора при поласку на рад казати на коме he прос
тору ноhу радити, и то he му се нарочито у рибарској књижици назна
чити; 3. ноhивање и уопште искрцавање, било дању, било ноhу, на на
шој обали између стража забраљује се, изузимајуhи случајеве какве 
опасности на води. 

Остале мере, садржане у поменутој наредби царинарнице и потре
бне су и корисне, али еснаф рибарски узима слободу обратити пажњу 

госп. министра на то да су горе побројане мере под 1,2 и 3 претерано 
строге и да оне потпуно онемогуhавају извесне врсте риболова, и то 
баш оне за које су потребни највеhи алати, највеhи трошкови и за које 
држава наплаhује рибарима највеhу таксу. Тако: 

1. Риболов лапташе~ захтева велику послугу, велике трошкове и 
далека путовања, а састоЈИ се у томе што се велика мрежа лапташ вуче 

на врло великим растојањима, као што је, на пример, од Шапца или од 
Царске аде до Београда. За такве риболове често пута само путовање 

до полазног места за лов траје по неколико дана, а сам рад, кад се поред 
тога десе још и оправке исквареног алата и раздеране пређе, захтева 
још више времена. А за ову врсту риболова и сам је закон дао право 
задржавања за дуже време, пошто свакоме рибару његова купљена 
рибарска карта даје право да лови рибу од ушhа Дрине до ушhа Тима
ка. Тако исто време од пет дана мало је и за струкарину, која опет тра
жи премештање и тражење погодних места, а ово захтева дуже време. 
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2. За риболове код којих је иоле развијенији рад, немогуhно је при 
поласку знати и царинарници изјавити на коме he се простору радити, 
а нарочито за оне врсте алата са којима се ради непрестано путујуhи, 
као што су: лапташ, пириh, влак, кусака, сачма и др. 

З. Немогуhно је и замислити ма какав рад на текуhој и брзој води 
ако није допуштено искрцаваље на обалу, било дању, било ноhу. Ри
баре често ухвати на води ветар, који им не да радити ни путовати, а 
још чешhе се дешава да пређа закачи о кладу, пањ, ленгер и др. на дну 
воде, па се исцепа, распара и треба је крпити и оправљати, што не може 
бити без искрцаваља на једну или другу обалу. 

Подносеhи госп. министру ове разлоге, Рибарски еснаф га моли 
да, задржавши у снази све остале наредбе царинарнице, укине наведене 
три тачке, заменивши их тиме да царинарски органи уписују у рибарске 
књижице чланове еснафа да се риба р одиста пријавио царинарници при 
поласку на рад и да му се, ако he радити великим алатом, може одобри
ти за тај рад време од десет дана, а за мали алат 24 сата. У велики алат 
имали би се уврстити и велики рибарски струкови. Финансијске страже, 
шиљбоци и патроле могле би, при сусрету са рибарима, прегледати им 
чамце и барке са рибом и записивати им у рибарске књижице кад је 
преглед извршен и шта је њиме нађено." 

Писац ових редова се, као ондашљи члан Београдског рибарског 
еснафа, ceha да је горњу представку однео тадашљем министру финан
сија лично а устабаша Еснафа и поред свих царинских строгости у то 
време успео убедити министра о оправданости и потреби укидаља по

менутих царинских наредаба које су претиле да сасвим угуше риболов 
на нашој половини Саве и Дунава. Министар се одазвао молби Еснафа 
и те наредбе оповргао. 

Под 14. јуном 1897. године Еснаф је поднео министру народне 
привреде следеhу представку која показује колико је у љему вођена ра
чуна и о моралним интересима љегових чланова. Представка је гласила: 

"У току последљих година јако се на води намножило разних 
беспосличара, сумљивих људи и људи без икаквог сталног занимаља, који 
врше или кријумчареље по Сави и Дунаву, или друга каква кажњива дела. 
Такви људи, присвојивши себи назив рибара, заклаљају се за слободу 
риболова и као тобожљи рибари остају недирнути од стране пограничних 
власти. Својим радом, пак, они навлаче љагу на праве, занатске рибаре и 
рибарски еснаф, који од тога трпи и моралне и материјалне штете. 

Да би се томе стало на пут, еснаф рибарски налази да би било и у 
интересу његових чланова и у интересу опште безбедности да се пре

дузму овакве мере. 

1. Да сваки рибар који припада београдској општини, био он мај
стор, калфа или шегрт, мора имати од Рибарског еснафа буквицу у 
којој he бити његово име, презиме, године старости, место рођења, чији 
је поданик, време од кад стално ради рибарски занат, као и то да ли је 
мајстор, калфа или шегрт рибарски. 
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2. Да се карте прве и друге врсте издају само мајсторима који су 
при тражењу карата од полицијских власти дужни ове уверити својом 
буквицом да су одиста мајстори. 

3. Кад рибарски момци лове без присуства свога мајстора са чијом 
картом раде, дужни су имати писмено овлашhење тога мајстора, 
оверена од стране еснафа. 

4. Да пограничне страже и полицијске власти допуштају рибарски 
посао само оним рибарима из београдске општине, који поред рибар
ске карте имају још и такву буквицу. 

Еснаф, поред овога, налази да би било у интересу заштите и рибо
лова и опште безбедности кад би се сличне мере предузеле и према 
свима рибарима, дуж целе границе. Само што би у таквоме случају ес
нафску буквицу имало да за рибаре ван београдске општине замени 
уверење оне општине у којој они стално живе; у уверењу би се имало 
тврдити да су они српски поданици, житељи дотичне општине и да их 

суд општински познаје као исправне грађане." 

Министар народне привреде је у потпуности усвојио ове разлоге и 
предлог Рибарског еснафа и својим претписом ПБр. 3905 од 25. јула 
1897. године наредио Управи града Београда, а ова Еснафу под бр. 
16149 од 31. јула да сваки рибар који припада београдској општини, био 
он мајстор, калфа или шегрт, мора имати од Еснафа онакву буквицу 
каква је од стране овога предложена. То је имало за ефекат нестанак 
беспосличара на Сави и Дунаву и оних који су дотле, на рачун риболо
ва, обављали на води кажњиве послове. 

Под 20. октобром 1900. године Еснаф рибарски обраhа се ми
нистру финансија представком о томе колико је штетно и за Еснаф и за 
државну касу то што рибари београдски нису сви груписани на једноме 
месту; то повеhава државне издатке на органе који врше контролу и 
наплаhују таксе, јер се такви органи морају обдржавати на више места. 
Старешина Рибарског еснафа, Божидар Ћириh, моли министра за на
ређење да се сви рибари (којих има и на савском и на дунавском прис
таништу) групишу на Дунаву, чиме би се олакшала контрола и сма
њили издаци за чиновнике и стражаре. 

Месеца новембра 1903. године Еснаф упуhује Управи Општинске 
трошарине у Београду акт ове садржине: 

"По досадашњој пракси трошарина на свежу рибу при уласку у 
варош наплаhује се: 1. на царинарници; 2. на свакој станици; 3. на ду
навском кеју. Трошарину под 1 наплаhују царинске власти; ону под 2 
нарочити општински позорници који наплаhују и трошарину за остале 
животне намирнице; за наплаhивање трошарине на дунавском кеју оп
штина одржава нарочите органе који раде искључиво тај посао. 

Међутим, овом еснафу је познато да одржавање тих органа на 
дунав ском кеју општину к ошта толико да јој остаје посве незнатна сума 
као чист приход. Прошле године су, на пример, трошарински органи 

наплатили трошарину на отприлике 30 000 кг рибе, што чини око 1 500 
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динара, а издаци су по свој прилици премашили ту суму, тако да општи
некој каси или није остало ништа, или је остало нешто врло мало. 

Да би и Управа Трошарине имала од тога какав сигуран чист при
ход, а да би и за Еснаф рибарски, који претураљем, преручивањем и 
премеравањем рибе трпи осетну штету од угинуле рибе, било у томе 
олакшано, Еснаф моли Управу да му уступи право наплаhивања троша
рине на рибу која се увезе на дунавском кеју, и то за идуhу 1904. годину, 
по цени од шест стотина динара годишње. Еснаф би се обавезао испла
hивати ову суму у одређеним роковима и ратама, а Управа нити би има
ла одржавати какав свој орган на кеју, нити би уопште имала да води 
ма какву бригу о наплатама трошарине која, разуме се, не би смела 
преhи законом одређену суму." 

Тврl)ење Еснафа да је 1903. годrrне премерено за трошарину само 
30 000 кг рибе није било тачно; са трошарином на рибу стајало је у то 
време овако. 

Државна трошарина износила је за крупну рибу 15 динара у злату, 
а за ситну рибу 71/ 2 динара од 100 килограма. Општинска трошарина 
наплаhивала се и за ситну и за крупну рибу по 5 динара од 100 килогра
ма, и то како за свежу, тако и за усољену рибу. Једном својом предста
вком Управи Трошарине Еснаф је тражио да општинска трошарина за 
свежу крупну рибу остане као што је, али да се смањи за ситну рибу; у 
томе се није успело. Раније се плаhало за ситну рибу по 1 динар за 100 
кила, па је то после повишено и изравнато са крупном рибом. Еснаф је 
том приликом скренуо пажњу Управи да би се за ситну рибу и по 
самоме закону о трошарини, као за робу подложну кварењу, имало 

плаhати 40% од онога што се наплаhује за крупну рибу, а што би из
носило по 2 динара од 100 кила. Овде изложена статистика, добијена од 
Управе Трошарине, показује колики су били трошарински приходи од 
свеже рибе, наплаhивани по 5 динара од 100 кила, до подношења пред
ставке Еснафа тој Управи: 

Година Наплаhено 
динара 

1893. 1 338 
1894. 2 363 
1895. 2 618 
1896. 10 925 
1897. 10 908 
1898. 5 595 
1899. 4 348 
1900. 12 093 
1901. 5 430 
1902. 7 741 
1903. з 800 
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Трошаринске таксе за рибу су од тада у више махова мењане, али 
никада не онако како је тражио Београдски рибарски еснаф. 

Последња до данас очувана представка Рибарског еснафа је она 
коју је 20. фебруара 1910. године Еснаф упутио министру финансија и 
која је била овакве садржине: 

"Ј о ш до пре шест месеци сва жива риба, коју смо у баркама 
довозили из Аустро-Угарске, царињена је на дунавском кеју, на самоме 
рибарском пристаништу, где нам стоји и сав рибарски алат и сталне 
велике барке (тикваре) у којима рибу чувамо и свакодневно износимо 
на пиЈац. 

Пре шест месеци то је измењено и нама наређено да сву рибу, 
било да она долази из Саве, било из Дунава, вучемо на савско приста
ниште ради царињења, па да је онда тако оцарињену враhамо на дунав
ски кеЈ. 

У колико смо обавештени, оваква је наредба потекла из тога што 
се нашло да је царинским властима тиме олакшан надзор над рибари
ма, члановима овога еснафа, на које се незаслужено, неоправдано и 
непрестано баца љага да су шверцери, и што се налази да се једино 
таквим мерама шверц даЈе предупредити. 

Међутим, шверц врше не чланови Рибарског еснафа, веh једна на
рочита класа људи којима је то занат, који имају нарочите путе и начи
не да не падну у руке царинарским органима и који заиста нису толико 

наивни да, возеhи рибу и вукуhи тешке барке са којима је немогуhе 
стиhи и утеhи, врше шверц. 

Од поменуте наредбе да се риба царини на сваком пристаништу 
Еснаф рибарски трпи огромну штету. Није тешко свакодневно се уве
рити са каквим се нечувеним напорима оптереhене барке са рибом 
извлаче поред града уз брзу воду до савског пристаништа и колики се 

проценат рибе при томе изгрува и изгуби своју цену. Па и кад је риба 
извучена до савске царинарнице, царински чиновници, имајуhи да сваки 
час дочекују лађе, не царине одмах приспелу рибу, веh се за то често 
пута мора чекати по неколико сати, каткад и по 24 сата. Тек после тога 
се сме риба превозити на рибарска пристаниште, где долази веhином 
излупана и изгрувана, тако да смо после свеколиких оваквих излишних 

напора и трошкова приморани да је солимо, наместо да је као свежу и . . 
здраву продаЈемо на пиЈаци. 

На наше представке царинским властима да би трговину са рибом, 
као лако кварљивом храном, требало у интересу исхране становништва 
и јавне хигијене што више олакшати и дати јој маха, као што се то ради 
свуда на страни и на све могуhе начине, нама је увек одговарало да је 

овако лакше за царински надзор, а да Је све друго споредно. 

Еснаф рибарски узима слободу представити ову своју велику нево
љу госп. Министру и замолити га да овоме злу стане на пут, што би из
волео наредити да се од сад сва риба - као што је и раније рађено - ца
рини на дунавском пристаништу, где се и налази целокупан еснаф ри-
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барски и где и иначе постоји сталан царински чиновник и царински 
стражари, као и трошарински органи. Тиме he и београдска грађанство 
доhи до јевтиније, свежије и здравије рибе, и трговина са рибом добити 
знатне олакшице и јача полета." 

* 

Из овога што претходи види се да је Београдски рибарски еснаф 
савесно и енергично заступао интересе рибара, као и то да су државне 
и општинске власти на љега рачунале као на главни фактор за рибо

ловне послове у риболовном подручју Београда. Писац ових редова, 
који је од 1897. године па све док је Еснаф трајао био љегов редовни 
члан (по нарочитом, званичном и писменом одобрељу тадашњег мини
стра просвете, Андре Николиhа, под ПБр. 2131 од 7. фебруара 1897. 
године, често је присуствовао еснафским "лонџама" у рибарским кафа
нама "Златан шаран" или "Јасеница" и имао прилике посматрати са ко
лико су се озбиљности, трезвености и разумеваља ту претресала и 
расправљала питаља што задиру у интересе рибара и рибарства, и тра
жили начини да се за љих корисне одлуке приведу у дело. 

Највише су посла Еснафу задавале царинске строгости онога вре
мена кад су Сава и Дунав били граница двеју држава, и то граница 
преко које се вршио наш најјачи погранични саобраhај тога доба. 
Царинске власти, имајуhи пред очима само спречаваље кријумчареља, 
нимало не познајуhи потребе рибарства и трговине рибом, о чему нису 
водиле рачуна, врло су често мењале своја наређеља, пооштравале 
мере за царински надзор и отежавање шверца, а не узимајуhи у обзир 
тешкоhе и невоље које he тиме бити причиљене београдском рибар
ству. При сваком смељиваљу управника царинарнице нови управник, 
заплашен причама о развијеном шверцу дуж обала Саве и Дунава, сма
трао је за прву дужност да пооштри дотадашље царинске мере пре
дострожности према рибарима. Еснаф није остајао равнодушан према 
таквим мерама и наређељима, него је после довољног "лонџаља" и пре
тресаља ствари енергично предузимао мере код виших власти да се она 

укину, или бар ублаже. 

Као пример таквих, за ондашље рибаре врло незгодних наређеља 
овде he бити у целости наведена наредба коју је под СЦБр. 12977 од 25. 
октобра 1899. године издала царинарница београдска под потписом 
тадашљег управника царинарнице, Петра Богдановиhа, и цариника 
Драг. Поробиhа. Наредба је била одштампана у државној штампарији 
и послата Београдском рибарском еснафу да је разда својим чланови
ма. Она је, поред све своје строгости и напора Еснафа да се укине или 
ублажи, остала у важности за дужи низ година и гласила је овако: 

"На основу оgобрења 2осй. миююuра финансија ЦБр. 15183 og 21. 
сейШ. 1899. zog., а у сйоразуму са Уйравом Граgа Бeozpaga йо њеном 
акШу Бр. 25252 og 13. сейШ Ш. 2. gозвољава се ga og 20. ово2 месеца моzу 
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овgашњи рибари и ноhу pagшuu йо Сави и Дунаву онако како је Шо йро
йисао расйис 'iосй. Миниаuра финансија ЦБр. 447 og 5. мapilia 1887. 
'iog., који је шШамйан у 62. броју "Срйских Новина" og 1887. 'iog. Og
pegбe Шо2а расйиса cлegehe су: 

1. Чамци, рибарски чунови, оранице u gpy'iu йоgобни возови йо 
Дунаву, Сави и Дрини мо'iу u с.меју йрисШајаШи йокрај обала само онgе 
'ige им Шо месна царинска влааu ogpegu. Они c.~vtejy само са Шо'iа места 
йолазиШи и само се Шу и враhаШи, йа било ga ugy pagu риболова, било 
pagu йреноса йуШника и робе. 

2. У месШима 'ige нема царинских власШи мо'iу се gpжailiи само 
рибарски чунови и барке, йа и они не смеју йолазшuи са ogpel)eнo'i им 
месШа ма за куg и ма за какав циљ, gок се сойаuвеници исШих не јаве 

месној йолицијској власШи. 

З. Hohy је забрањен сваки йревоз или йренос. По Шоме, сви чамци 
и gpy'ia йоgобна йревозна среgсШва морају свако'i вечера, а у извесно 
време које he им влааu ogpeguLТiu, бшuи свu на своме мecLuy за йреби
вање. ИзузеLuак може биШи само за р ибарске чу нове и орающе, на који
ма се риба може и ноhу ловшТtи, али йоg условом ga се Шо увек и йре
Шхоgно јави власШи. 

4. Свака овоме йроШивна раgња c.~vtaiiipahe се и казниhе се као учи
њен йресШуй йроШив корgонских йравила (йара'iраф § 341 кривично'i 
закона: ga се казни заШворо.1vt og осам go iПpugeceiu gана ко у безойасно 
време корgон йресШуйи), а новчано йо чл. 171u172 царинско'i закона, а 
рибарима, ако би уз Luo још и рибу gонели, ogyзehe се и риба и воз на 
коме су је gонели, као ипТtо he се сваком без разлике за кријумчарену 
йpo'iлacиr,uu и зајеgно с возом оgузеШи и свака gpy'ia роба која се на ова
кав начин gонесе, или из земље изнесе. 

На основу ових йройиса царинарнzща ogpel)yje: 
1. Места за йриаuајање рибарских возова бuhe: 
а) коg cilipaжe на Чу карици 20 мпuара обалом og щуйе скелске ра

gионице; 

б) коg сШраже Савски мосШ 20 меzТtара на обали йреg сzТtражаром; 
в) коg царинске йре'iлеgнzще на Сави, 50 мпuара уз воgу og йре'iлеg

нице; 

2) коg кеја на Дунавској ]алији йо 100 JvtelТtapa лево и gесно og кеја 
йри малој вogu, а каg воgа йойлави Јалију, онgа h.e се возови везиваШи 
уза сам насий са леве и gесне cilipaнe ње'iове. 

Рибари који су у сйиску еснафа йойисани, gpжahe своје возове, и Шо: 

а) коg Чукарице; 
б) коg мосШа на Сави они йоg бројем 11-18; 
в) коg йре'iлеgнице на Сави они йоg бр. 7-10; на gунавском кеју они 

йоg бројем сйиска 1-7, 22-34 и 20-21. 
Сви чамци и чунови морају се go 15. ugyhe'i месеца нумерисаzТtи 

оним бројевима йоg којима је зайисано UJvte сойаuвениково. Ко има gва 
или више возова, Шоме he сваки воз нocuzuu јеgан и ucLuи број сйиска, а 
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йоg Ши.м броје.м, у вugy разло.мка, означиhе се ри.мско.м LЏtфро.м који је 
йо pegy ча.мац или чун. Тикваре и барке неhе се ну.мерисаШи. Ну.мери
сање he извршиШи са.ми сойсШвеници возова, а бројеви ga буgу исйисани 
.масно.м бело.м бојо.м са обе сШране кљуна ча.мца или чуна. Сваки број ga 
буgе велики јеgан gеси.меШар. Да би сваки сойсШвеник воза Шачније 
знао који he број ciiiaвuШu и на који йревоз, oбpmuиhe се за tuo царинар
ници која he .му Шо оgреgиШи. 

Сваки сойсШвеник воза gужан је ga за своје возове набави и на 
оgреЬено.м йросШору йобије казуке, ga за њuх набави лаю{е и Верiйај
.мове каШанце за везивање и затварање. Кључеве йовезаних и заШворе

них возова, gакле и резерве, чуваhе она ciiipaжa йоg чији су наgзор 

сШављени. Оне коg савске йре2леgнице чуваhе gежурни чиновник, а оне 
на gунавско.м кеју руковоЬа оgсека. 

2. Сваки рибар .мора и.маШи своју рибарску књижицу коју he цари
нарница овериШи. Без ове књижице, у којој he бити назначено и.ме ри
барево и возови са који.ма pagu, не сме се кренути на воgу. При йоласку 
са јеgним или са свима својим возовима јављаhе се рибар ономе који 
чува кључеве og возова, йоgнеhе му своју ю-ьижицу на оверење и Шек 
Шаgа мohu he йohu на воgу. Kag се са возом врати, йpuauajahe са њиме 
само и jeguнo Шамо гgе је аuража, оgносно коg савске йреглеgнице или 

коg кеја на Дунаву. Ту he се оgмах јавшТtи за царински йреглеg, йа заШим 
he воз везаШи и заШвориШи и кључ ойейЈ. йpegalТtu на чување ономе који 
је воз йреглеgао. 

У рибарску књижицу уйисиваhе царински органи ga се оgисйЈ.а 
рибар (йо имену) јавио ga йолази на pag, означивши у колико је сайЈ.и 
Шо било и за које време uge на pag. Овgе треба знаzТtи ga се за раgове са 
великим алаШом ( алов и лайiйаut) може ogoбpuzТtu време go йеШ gана, а 
за све осШале нajвuute 24 саШа. Ко се og рибара не враШи на време које 
му је у књизи оgреЬено, gужан је ойравgтТtи се извеииТtајем и йоiййисом 
у својој књизи og оне сШраже која је била најближа ономе месШу на 
коме се рибар заgржао. 

З. Hohy се gозвољава риболов йоg овим условима: сваки рибар 
мора йри йоласку на pag казаzТtи на коме he йросШору ноhу paguШu, йа 
му се Шо има нарочийЈ.о у юыtжици назначиlТtи. Може заноhиШи на 
нautoj сШрани само коg усiйуйних сШража и !Тtaga се мора јавшuи сШра

жи чим се са возом йриближи обали. Ноhивање u уойшШе искрцавање 
било gању или ноhу на нашој обали, измеЬу сtТtража, нajciiipoжe се за
брањује. Og овога се изузимају само случајеви какве ойасносШи на воgи. 

Финансијске ciupaжe, шиљбоци и йтТtроле свакаg he йри сусреtТtа
њу са рибарима и йри њиховом искрцавању на обалу йреглеgаШи и.м воз 
йоШйуно и у рибарска ј юьизи означиhе каg је Шај йреглеg изврLиен. Том 
йриликом yвepuhe се ga ли се рибар јавио ко.ме Шреба йри йоласку на 
pag и ga ли му gозвољено време за pag није веh йрой1екло. Ако наЬе ga је 
све исйравно, йynttТta рибара gаље на pag, иначе га зајеgно са возом 
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сйровоgи најближем царинском саобраhајном оgсеку, Шј. ономе на Сави 
или ономе на Дунаву. 

СойсШвеници возова og'ioвopнu су у свему за кривш{е својих мла
fуих. СШо'iа им се йрейоручује ga их йреГйхоgно обавесй1е о gужносШима 
и ga сами наgзиравају њихов pag. Ову нареgбу нека сй1арешина Ри
барско'i еснафа саойшШи свима рибарима за које је йоgнео сйискове и 
нека им йрейоручи ga се йо њој нај!Тtачније уйрављају. Свакоме који 
буgе paguo йроШив ње забраниhе се риболов йореg законске казне. 
СШража.ма финансијским најаuроже се наре!уује вриtење йройиса који 
су за њих овgе изложени. " 

Наредби је био прикључен списак ондашњих царинарница при
јављених чланова Београдског рибарског еснафа (рибарских мајстора, 
рибарских трговаца и чунароша који су по еснафској уредби имали 
право на самосталан рад); они који су били набројани у томе списку 
имали су право држати своје чамце, чунове и рибарске момке. Од та 34 
члана Еснафа данас је само један још у животу; то је овај што пише ове 
успомене. Списак су састављали сви рибари, онако како их је означила 
и нумерисала сама царинарница: 

1. Ћока Ouojкoвuh (Ћока Булдок), риб. трговац; 
2. Сима Пей1ровиh, риб. трговац; 
3. Ћока Милановиh (Ђ ока Кантар ), риб. трговац; 
4. Лазар Лазаревиh (Лаза Панчевац), риб. трговац; 
5. Никола Димийlријевиh (Никола Фирга), риб. трговац; 
б. Косйlа Трајковиh, риб. трговац; 
7. Пейlко Трајановиh, риб. трговац; 
8. ПеШар Сй1ефановиh, риб. трговац; 
9. КосШа СШојковиh, риб. мајстор; 

10. АнШон Бал'iач (Шустер-Тоника), риб. мајстор, чунарош савски; 
11. Ћира Togopoвuh, чунарош савски; 
12. Togop Пей1ровиh, чунарош савски; 
13. Илија Hoвuh, чунарош савски; 
14. Михаило Михаиловиh, чунарош савски; 
15. Павле Ceвguh, чунарош савски; 
16. Ћура Бекиh, чунарош савски; 
17. КосШа Кекин, чунарош савски; 
18. Јован Оuейановиh, чунарош савски; 
19. Никола Бурзан, чунарош савски; 
20. Јован Мијай1овиh, чунарош дунавски; 
21. КосШа Луковиh, риб. мајстор; 
22. Млаgен Цвей1ковиh (Младен Баџа), риб. мајстор; 
23. Јоца БерлеШиh, риб. мајстор; 
24. Јаков Илиh, риб. мајстор; 
25. Филий Хајц.ман (Филип Филигана), р. мајстор; 
26. Живко Сйlојиновиh (Живко Брка), риб. мајстор; 
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27. Лука Голубовиh (Сезовиh, Лупур), риб. мајстор; 
28. Јован КрсШиh (Јаја), чунарош дунавски; 
29. Михаило Павловиh (Михаило Вергенес, Зека), чунарош дунав-

ски; 

30. Влаgи.мир Бо2gановиh, чунарош дунав.; 
31. Сава Ди.миШријевиh (Савица Циганче), мајстор рибарски; 
32. И2њайi Бранковиh, риб. трговац; 
33. Алекса Бо2gановиh, чунарош дунавски; 
34. Михаило Пeiupoвuh, риб. мајстор. 
Пре те драконске наредбе царинске мере за рибаре биле су много 

мање строге. Али ипак, како се поступало и са рибарима за које је цари
нарница била сигурна да неhе на води вршити никаква кажњива дела, 
може се видети из овога царинског одобрења за риболов у подручју 
Београда, издатог под СЦБр. 5364 од 20. маја 1898. године са потписом 
управника београдске царинарнице, Љуб. Божановиhа, и писара Драг. 
Поробића: 

"На молбу Михаила Петровиhа, рибара овд., београдска царинар
ница дозвољава му: 

1. Да у њеном рејону, који се простире од села Умке до Винчанске 
реке, може у Сави и Дунаву рибу ловити и у том циљу служити се са 

Сл. 45. - Уйрава ловачких уgру.жења зајеgница Краљеrшне С'рбије (око /903. 'ioguнe; 
йрофесор Петровић cegu четврти слева) 
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своја три рибарска чамца који he, према његовој потреби, стајати, и то: 
а) пред скелском радионицом на Чукарици; б) код царинске преглед
нице саобраhајног одсека на Сави; в) код саобраhајног одсека на Ду
наву. Ови чамци стајаhе под надзором саобраhајног одсека и погра
ничне страже код Чукарице, односно код савског моста. 

2. Увек при поласку на рад безусловно је дужан са контролним 
рибарским бележником јавити се дотичном одсеку, односно стражи, да 
се полазак упише, а ако са собом води и своје момке, онда he се и њихо
ва имена уписати. При повратку на обалу учиниhе то исто. 

З. Чамци he стајати под надзором означених царинских органа, . . 
али Је сопственик дужан старати се о њиховом чувању и неговању, Јер 

царинарница не прима на себе одговорност за штете које би се уопште 
десиле." 

Исти рибар држао је у то време под закуп риболове општине 
жарковачке: Вилиl\шн, Црњачу и Велико окна. 'Количине уловљене 
рибе биле су велике, а риба је при преношењу у Београд, због јаких дне
вних жега, стиснута у баркама, стизала на Дунавски кеј у лошем стању. 
Царинарница никако није допуштала превоз рибе ноhу и рибар се 
морао за такво одобрење обратити самоме министру финансија који је, 
увидевши оправданост разлога, уважио молбу. На протест царинарни
це Министарство је одговорило да одобрење остаје у важности из опра
вданих разлога, али царинске власти су ипак чиниле сметње кад год су 

могле. Одобрење је укинуто после горе наведене драконске наредбе 
београдске царинарнице, чиме је закупник риболова био принуђен да 
рибу ноhу превози аустријском страном, па да је изјутра превезе на 
нашу обалу. 

Последњи траг Београдског рибарског еснафа је позив на еснаф
ску славу Петровдан 1910. године, који је одштампан и разаслат члано
вима Еснафа и њиховим пријатељима. Ради успомене овде he се наве
сти да Је он гласио: 

"Еснаф рибарски прославиhе своју славу на дан 29. јуна ове године 
Петровдан у кафани код "Јасенице", Цара Уроша бр. 65. Сечење 
колача у 10 часова пре подне. Управа еснафа има част позвати све чла
нове еснафа и пријатеље да изволу посетити еснафску славу. Примање 
гостију биhе целог дана." 

Одмах после те своје последње славе, а према новоме закону о 
радњама и занатству, Београдски рибарски еснаф је престао постојати. 
Али му треба признати да је он за време од осамдесет година свога оп
станка чинио великих услуга београдском рибарству, био спона између 
власти и рибара и овима уливао веру да има неко ко је позван да води 
рачуна о њиховим моралним и материјалним интересима. Кроз кратко 
време нестаhе сви они који су учествовали у његовом раду, па је за
служио да му се бар на овај начин очува спомен и неки траг из кога he 
доцнија поколеља београдских рибара добити слику о томе како се и 
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под каквим погодбама обављало рибарство у подручју Београда у 
време кад је оно било најразвијеније. 

БЕОГРАД СКО РИБАРСКО УДРУЖЕЊЕ 

За једно кратко време после укидања Рибарског еснафа београд
ски рибари су остали без икакве организације, тако да је сваки рибар 
морао сам, појединачно, заступати своје рибарске интересе. Закон о 
риболову од 27. маја 1911. године и Правилник за његово извршење од 
24. априла 1912. године створили су могуhност оснивања рибарских 
удружења у нашој земљи. Наиме, члан 17 Правилника гласио је: 

"Да би се стручно и исправно рибарење у Сави, Дунаву и Дрини 
као пограничним рекама заштитило од могуhности да појединци, узи

мајуhи рибарење као изговор, врше недопуштена и кажњива дела на 
тим рекама, а на штету исправних рибара, рибари који лове или тргују 

рибом на овим рекама, било да им је то искључиво или узгредно зани
маље, овлашhују се да се организују у рибарска удружења са обавезама 
и олакшицама предвиђеним законом о риболову (чл. 16, 17 и 18 
закона)." 

Прво удружење, основано на одредбама тога закона и правилника, 
било је Београдска рибарска удружење основано 1912. године. Његови 
оснива чи били су београдски рибари, и то само риболовци: Алекса Бог
дановиh, Живко Стојиновиh, Адам Симиh, Лука Голубовиh, Љубомир 
Вучковиh, Живко Стаменковиh, Милан Крстиh, Михаило Павловиh, 
Светозар Крстиh, Јован Белиh. Правила Удружења одобрио је тада
шњи министар народне привреде, Милан Капетановиh, под ПБр. 8508 
од 27. априла 1912. године, а главне одредбе правила биле су следеhе. 

"По члану 2. правила циљ је удружења: 
1. да, удруживши исправне рибаре који he у своме властитом инте

ресу заједнички радити на заштити и унапређељу општих интереса у 
рибарству, нађе за њих код власти заштите од неисправног рибарења и 
од оних појединаца који, узимајуhи рибарење као изговор, врше неда
пуштена и кажњива дела на Сави и Дунаву, а на штету и државе и ис
правних рибара; 

2. да се, извршујуhи ове своје обавезе, користе правима и олак
шицама у рибарењу, предвиђеним у чл. 14. и 18. закона о риболову. 

По чл. 3. чланови удружења морално јамче један за другог за та
чно вршење одредаба закона о риболову и његовог правилника, закона 

и прописа царинских и свих наредаба надлежних власти, и обавезују се 
да he увек бити на руци надзорним властима на Сави и Дунаву у њихо
вом раду на заштити риболова и хватању казнивих дела на води. 

По чл. 4. члан удружења може бити сваки онај грађанин београд
ски, или друге које од прибрежних општина у којима нема рибарских 
удружења, кога удружење буде познавало да се бави риболовом или 
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трговином са рибом, било као искључивим, било као споредним зани
маљем, да је српски поданик, пунолетан и исправан грађанин, са ста
лним местом становаља, и за кога буде имало увереља да he рибарски 
посао вршити исnравно и у границама закона о риболову, а да својим 

радом и понашаљем неhе причиљавати никаквих незгода удружељу. 
По чл. 7. чланови удружеља имају ова права и олакшице у рибар

ским пословима: 

1. према чл. 18. закона о риболову чланска карта удружеља служи 
пред властима као легитимација сталног и одобреног рибарског зани
маља љенога сопственика; 

2. према чл. 14. закона чланови удружења при тражељу рибарских . . 
карата од полициЈских власти не мораЈу подносити увереље општинске 

власти, предвиђено истим чланом закона, веh је за њих довољно да под
несу увереље издато од управе Удружења, предвиђено у чл. 18, тач. 1 
закона о риболову, а на ова увереља не наплаhује се никаква државна 
так са; 

З. ноhни риболов у Сави и Дунаву према чл. 18, тач. 2, одобравају 
царинске власти само онима који поред државне рибарске карте имају 
и чланску карту београдског или кога другог одобреног рибарског 

удружеља за текуhу рибарску годину. Добијено право на ноhни рибо
лов за ту годину губи члан који би у тој години био два пута кажљен за 
преступе или кривице учиљене на води, и то укидање бележи царинар

ница на чланскоЈ карти тога лица; 

4. на аловским метовима, кад на њима сопственик рибарске карте 
прве класе, а члан Удружеља, лови рибу аловом, законом о риболову 
(чл. 18, тач. З) забраљено је другим рибарима постављати на мету 
струкове, бубљеве, веје, ваге или ма какве друге стајаhе риболовне 
справе и на ма који начин сметати му у риболову; 

5. чланови удружеља имају право на зборовима удружеЊа распра
вљати питаља која се тичу удружеља и његових послова, и доносити на 
њима одлуке, износити своје предлоге о начинима за унапређеље ри
барства у Сави и Дунаву и о мерама које би било корисно увести за 
једно одређено време и на једном одређеном риболовном простору, а у 
интересу олакшице, заштите или унапређеља риболова и рибарске тр
говине. Министар народне привреде, према чл. 18, тач. 5. закона о ри
болову, узима у оцену такве предлоге кад му ови буду упуhени од стра
не удружеља; 

б. при издаваљу под закуп појединих риболовних просторија у 
Сави или Дунаву узимају се првенствено понуде рибарског удружеља и 
ове се понуде, при иначе једнаким условима, усвајају ако у љима 
понуђене цене нису ни:же за 10% од највише понуде осталих понуђача 
(чл. 18, тач. б закона). 

Према чл. 11. и 12. правила удру:жеља, ово престаје: 1. или кад то 
реши збор својом пунова:жном одлуком, а министар нар. привреде то 
одобри, 2. или кад то министар реши према чл. 17, тач. 5. закона о ри-
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болову, и чл. 23. правилника за извршење тога закона. Члан 12. прави
ла прописује за тај случај потребне формалности." 

Београдска рибарска удружење је трајало 25 година, преживело је 
и светски рат, па је пре неколико година престало постојати пред поја
вом нових облика рибарских организација, прописаних новим законом 
о риболову, али о којима није место говорити овде где је реч искључиво 
о негдашњем, прератном београдском рибарству. 

За време свога постојања Удружење није играло ни приближно 
онакву улогу какву је у своје време играо негдашњи рибарски еснаф. 
Истина је да је у члану 24 Правилника за извршење Зцкона о риболову 
од 1911. године предвиђено да he Министарство народне привреде узи
мати у оцену мишљење и предлоге које би му упутило Удружење о ме
рама за заштиту и унапређење рибарства, али до тога је ретко кад до
лазило, па и кад су та мишљења и предлози узимани у обзир, одлука је 
била у веhини случајева негативна. Јер Удружење није имало ни изда
лека онај углед који је имао Еснаф; општи утисак који се о њему имао, 
како код власти, тако и код београдског грађанства, био је тај да је то 
нека врста удружења за међусобно лично помагање, за приређиваље 
прослава, аласких вечера, забава и др. Зато нису ни озбиљно прихвата
ни предлози Удружења, мада су они у понеким случајевима били сасвим 
оправдани и умесни, нити се много водило рачуна о његовим мишље

њима. Томе је допринело и то што у Удружењу није било ни оне озбиљ
ности, разложности и слоге којом се некад одликовао стари рибарски 
еснаф, о чијим су мишљењима ондашње власти друкчије водиле рачуна 
и на који је старо београдска грађанство гледало сасвим другим очима. 



ДЕВЕТИ ОДЕЉАК 

ПРЕРАТНЕВЕЗЕБЕОГРАДСКОГ 
РИБАРСТВА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

ад је реч о каквим везама београдског рибарства са иностран
ством, на првом месту се помишља на трговинске везе, тј. на 
увоз и извоз рибе и рибљих продуката из иностранства, или 
обратно. Међутим, о тачној статистици тога увоза и извоза не 

може бити речи из простог разлога што о томе има врло мало поуз
даних података. Увожено је доста рибе из суседних држава, али о томе 
се може имати само понеки изузетни и непоуздан податак из прератних 

царинских књига; такви подаци су несигурни и подбацују стваран увоз 
или извоз, јер се на релативно мали део увезене рибе плаћала царина, а 
имало се много начина да се риба увезе без царине, пошто је у оно 
време било тешко утврдити одакле она водом долази, а и контрола је 
била врло слаба. 

У ранија времена Београд је, нарочито уз велике посте, трошио и 
много слане рибе, а велики део те рибе увожен је из суседних земаља: 
Аустрије, Мађарске и Румуније. Из Аустрије и Мађарске, из њихових 
пространих риболовних ритова, доношени су највише усољен крупан 
шаран, штука, смуђ и крупнија бела риба деверика, крупатица, бодор
ка, црвенперка и др. Из Румуније нарочито је у великим количинама 
увожена усољена крупна риба: моруна, јесетра и сом, као и црни и жути 
ајвар. Та је роба доношена још и из јужне Русије; већи увозници, као 
што је нпр. у своје време био Никола Спасић, доносили су ту рибу и 
ајвар поглавито из Одесе и Вилкова, важног руског рибарског при

станишта на јужној руској морској обали. Ко се од старих Београђана 
не ceha негдашњих великих београдских бакалница у којима су висили 
обешени о таванске греде као дувански листови спаковани дењкови 
усољених и на сунцу или диму осушених шаран:а, штука или смуђева из 
аустријских или мађарских ритова, а поред тезге и дуж дувара биле 
поређане каце са усољеном румунском или руском моруном и јесетром 
у великим комадима, или бурад са усољеном талијан:ском јегуљом, или 
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качице са руским пресованим црним морунским ајваром, или ајваром 
"малосолом", или жутим ајваром, или буриhи са талијанском марини
раном киселом јегуљом, или о гвозденим клинцима биле повешане 
"батоке", каишеви усољених и на сунцу осушених комада моруне или 
јасетре, коју је београдски свет врло радо куповао? А да се не помиње 
усољена морска риба донесена са далматинских или италијанских 
ловишта, као што је био бакалар, туња, скуша, сардела, руса и др. 

Мада је царина на такву увожену рибу била ништавна, ипак се 
риба радо и лако кријумчарила, па царински подаци о увозу не могу 
дати ни издалека приближну слику тога увоза. По тим подацима од пре 
светског рата види се да су нпр. година 1900-1909. на нашим савским и 
дунавским царинарницама оцарињене количине рибе и рибљих про
дуката наведене у следеhем прегледу. 

А. Увезено свеже рибе из В.Увезено рибе у уљу, сирhету 
иностранства и зачинима, у бурадима 

год. кг год. кг 

1900 561 409 1900 з 943 
1901 210 308 1901 1642 
1902 345 046 1902 4 550 
1903 272 655 1903 5 186 
1904 211 062 1904 4 692 
1905 228 144 1905 2 552 
1906 294 474 1906 8189 
1907 186 546 1907 1 547 
1908 186 881 1908 4 561 
1909 264 917 1909 2 335 

--- --"--- ·- ------ ---- --·-----------

Б. Увезено суве, усољене и 

надимљене рибе: г. Увезено црног ајвара 

год. кг год. кг 

1900 279 394 1900 1222 
1901 251 431 1901 1272 
1902 343 309 1902 524 
1903 302 726 1903 550 
1904 523 178 1904 564 
1905 654 454 1905 631 
1906 846 874 1906 400 
1907 216 156 1907 383 
1908 273 971 1908 369 
1909 371 331 1909 473 
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Д. Увезено жутог ајвара 

год. кг 

1906 197 
1907 28 
1908 18 
1909 124 

Међутим, извоз наше рибе у иностранство био је одувек слаб. 
Пространи и рибом богати ритови у суседним државама давали су та
мошњем становништву довољно рибе, а наши риболови, сведени само 

на Саву и Дунав, нису могли подмиривати ни потребе нашег становни
штва. Тачно је да је наша савска и дунавска риба увек била бољег ква
литета но ритска, али то није долазило у обзир. Извоз рибе био је само 
на местима у близини савске или дунавске обале, где није било риболо
вних ритова са сремске или банатске стране. О томе се извозу за године 
1900-1909. имају ови царински подаци: 

ГОД. кг год. кг 

1900. 52 334 1905. 56 222 
1901. 41565 1906. 53 609 
1902. 37 352 1907. 110 758 
1903. 94 890 1908. 60 275 
1904. 40 644 1909. 13 596 

Извоз суве, усољене, надимљене или препариране рибе, као и ај
вара, био је одувек сведен на нулу, бар уколико се то може ценити по 
царинским подацима. 

Као што се види, трговинске везе нашег рибарства са иностран

ством нису биле врло јаке, ни у погледу извоза, ни у погледу увоза. Али 
је зато постојала једна сасвим другачија веза која је имала утицаја на 
рибарство и рибарске односе дуж нашега дела Саве и Дунава. То су 
биле конвенције о риболову између наше и суседних држава. Наша је 
земље имала са Аустро-Угарском и Румунијом заједничких простора 
Саве и Дунава, по дужини тих великих риболовних река; до пола воде 

риболов је припадао нашој, а од пола воде другој, суседној држави. 
Мада су риболовни интереси у заједничким водама били исти, и мада је 
одвајкада са обе стране риба интензивно ловљена, до неког заједничког 
споразума о мерама за заштиту риболова у интересу његовог паметног 

искоришћавања није векови11ш долазило, нити је и покушавано да се 
постигне какав споразум такве врсте. Тек кад су пред крај прошлога 
века у свим трима државама донесени закони о риболову и увидела се 

могућност таквих међународних споразума, покушало се да се они и 

остваре. 
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РИБОЛОВНА КОНВЕНЦИЈА СА АУСТРО-УГАРСКОМ 

Први покушај те врсте учиљен је 1900. године са угарским Мини
старством пољопривреде. Иницијатива је дошла од стране тога мини
старства и радо је прихваhена од стране нашег Министарства народне 
привреде. Под 21. фебруаром 1900. године писац ових редака, у то вре
ме мајстор рибарски и члан Београдског рибарског еснафа, добио је од 
Министарства писмо да је одређен да са угарским делегатима и начел
ником Одељеља за пољску привреду и ветеринарство, Душаном Спа
сиhем, води прве преговоре за риболовну конвенцију. "Угарски деле
гати су дошли и један од љих говори добро француски - вели се у писму 
- први састанак заказан је за среду 23. фебруара у 9 сати пре подне у 
канцеларији начелника министарства. Молим Вас имајте доброту неи
зоставно доhи у министарство у то време; у случају какве сметље отк
лоните је како год можете и свакако дођите." 

Угарски делегати били су: Едуард Кристинковиh, шеф Секције за 
рибарство, министарски саветник у угарском Министарству земљорад
ље, и Ј ан о ш Ландграф, генерални инспектор Земаљског рибарства. 
Њима је био предат као експерт Никола Репаши, виши инжењер у Хи
дрографској секцији истог министарства. 

Споразум том приликом није могао бити постигнут. Српски деле
гати су одлучно тражили безусловну забрану заграђивања ритова, ко
јим закупци риболова спречавају повратак рибе у текуhу воду. Угарски 
делегати су предочавали да Србија таквом забраном не би ништа губи

ла, јер таквих риболовних ритова и нема на нашој страни. Међутим, 
њих има много у Аустро-Угарској и они су извор знатних прихода за др
жавну касу и за приватне власнике риболова. Са своје стране угарски 
делегати су тражили општу забрану риболова у време икрања, коју је 
нашим делегатима било немогуhно усвојити веh и због тога што, ако се 
у време икрања све врсте риба буду штедиле, забрана риболова би се 
протегла на време од неколико месеци и лишила за дуго време наш 

свет једног важног елемента за исхрану. Угарски делегати су предла
гали још неке мање важне прохибитивне мере које се нису могле усво
јити, па су се вратили у Будимпешту не обавивши посао ради кога су 
били послати. 

Године 1905. угарска министарство је поново покренуло питање о 
риболовној конвенцији па је, добивши повољан одговор српске владе, 

молило да се тога пута преговори воде у Будимпешти. На дан 4. јануара 
1905. године под ПБр. 96 писац ових редова је добио од министра наро
дне привреде, др Светолика Радовановиhа, писмо којим га министар 
извештава да је одређен да одмах отпутује у Будимпешту где he, уз 
припомоh г. Тодора Петковиhа, генералног конзула Краљевине Срби
је, водити преговоре са делегатима за то одређеним од стране угарске 
владе. А ти су делегати и овога пута били они исти који су водили и 

прве преговоре 1900. године. 
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Сл. 46. - Н а о бал и Дуишш са jeguoAt сГПршtшt geлe'iaцujoAt 

( Бeo'ipag, 1898. 'iogшm; Професор ПeiПporm/1 је са кa•tкeГlioAt) 

Овога пута, захваљујући обостраној доброј вољи и инструкцијама 
које је писац добио лично од председника владе, Николе Пашића, и 
министра, др Светолика Радовановића, постигнут је потпун споразум и 

састављен пројекат за конвенцију. О томе шта је урађено добиће се 
слика из извештаја који су српски делегати поднели министру народне 

привреде и КОЈИ Је гласио: 

Извештај 

"Чaciii. 11ајн је йogl-lelllu Вп.лt извеииТiпј о gовршет-ю.лt pagy F-ta uзpagu 
йројекШа I<OIIGeNЦtLje о зaш!ТituТiu и ексйлоп!Тiацији риболова из.меf)у 

Србије u Угарске, који соно йоспо шшлu ga иавршu.лш l<ao geлezmТiu 
срйске Влаgе, Гiре.лш Впше.лt oвлout!teltJy О.СЈ 14. jouyapa tТi. 2. 
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Преzоворе о мерама које би iПребало ga уђу у конвенцију оiПйо
чели смо 17. ов . .мес. у уzарском .NшнисiТiарсШву земљораgње. После сеg
моgневноz paga йосйiиzнуzм је сйоразум у свима тачкама, уШврђен 
gефинитиван iuекст и израђен йројектТt конвенције, који је og стране 
обоаuраних geлezmua йоШйисан 25. овоz месеца. Поgносеhи Вам овај 
йројекаЩ смаiuрамо за gужносlТi уйознаШи Вас са њеzовим важнији.м 
оgреgба.ма и изнеi71и разлоzе који су нас руковоgили ga йојеgина сйорна 
йиШања, шШо су се йојављивала у току йреzовора, реищмо на начин 
како је то у конвенцији уiiiврђено. 

Јеgна og најважнијих мера, које су се имале йpegyзei:Uu за заш(йлtuу 
риболова јесШе забрана заzрађивања риlТiова у које риба у масама улази 
у време икрања и оgакле јој се og сlТiране закуйаца риболова сйречава 
йовраШак у Lueкyhy воgу. Таквих ршТtова, у којима би се риболов на zТtaj 
начин ексйлоаШисао, нема на нашој аТtрани; њих је, међуШим, йуна 
Уzарска и риболови у њи.ма йреgаТtављају извор веома великих йрихо
gа, како за gржаву, Шако и за йојеgине йриваШне сойаТtвенике. У на~~ио
налној ексйлоаШацији оваквих риболова лежао је йоzлавиШи узрок йос
Шуйном с.мањивању риболовноz бozmТtclТiвa у нautuм gвема йо2рани
чни.м рекама. МеђуШи.м, бти йшТtање о рационалисању риболова у 
уzарским ри!Тiовима било је увек камен сйоШицања йри go caga чињеним 
йокуиюји.ма ga се gође go сйоразу.Ntа о зајеgничкој зашшити риболова 
између gвеју cycegнux земаља. Оно је iПек cag, oвo.Nt йрилико.м, бла
zоgареhи аuручном йознавању риболовних йрилика у својој земљи, 
йравилном цењењу oйuuuux uнLТiepeca и йpegycpaТiљuвoClТtu og сШране 
geлezmua уzарске Влаgе, решено на начин какав се само мо2ао йожеле

Ши uрема циљу који се u.Ntao йреg oчzt.Nta. Наиме, у2арски geлezalТiи су у 
овоме йоzлеgу йоШйуно усвојили зaxiiieвe срйских geлezmua: 1. ga се у 
iiieкciii конвенције унесе забрана за2рађивања и заgржавања рибе у 
ри!Тiови.ма у које се изливају Шекуhе воgе; 2. ga све .мере, йреgвиђене у 
конвенцији за зautШuiПy риболова у zТieкyhoj вogu, важе и за (йакве 
риШове gок су у вези са zТtекуhом воgом; З. ga се оgмах, чим конветщија 
сШуйи на снаzу, йусШи у извршење за све ос!Тtале воgе у Уzарској Ша
ЈИmињи веома сШроz закон о риболову, који go caga није био увеgен у 
живоШ за целу земљу. Све су ове Шачке уШврђене у ШексШу конвенци
је, а .ми смо слобоgни наzласшТtи ga у њима налазu.Ntо најјачу CLupaнy 
целокуйне конвенције и најйоузgаније јемсzТtво за њену uраюuичну 

вреgноаи. 

Друzо важно йиШање у коме су gеле2ати u.Ntaлzt йокуишти ga gођу 
go сйоразума јесШе йшuање о забрани риболова у време каg се риба 
uлogu. Питање се састоји у томе: xohe ли се увести ойшШа забрана 
риболова у Шо време или he та забрана важиzТiи ca.Nto за боље врсте 
риба, које се нарочшuо .мисле зашzТiи!ТiшТtи, а ga се оаuале врсте и у Шо 
време моzу лoвULUU. 

Yzapcкu geлezmТiu, йрема uнсlТiрукцијажа gобијени.м og своје Влаgе, 
оgлучно су Lupaжuлu oйuauy забрану риболова у време икрања, бранеhи 
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свој зaxilieв овим разлозима, чију је јачину лако увиgеiТtи: 1. шilio је 
веома Шешко, zoilioвo не.моzуhно, кomupoлucmuu рибаре йри њихово.м 
pagy и увераваШи се о Шо.ме ga ли они лове само оgобрене вpcilie риба у 
време забране бољих враuа; 2. 1u!Тto је за зтшuиГiiу риболова og велике 
важносШи не gойушiПаiПи ga се на .ма који начнн узнемирују она .месiПа 
на којима риба баца икру у време њеног йлоlјења; iUo се узне.миравање 
не би .моzло сйречавтuи ако би се оgобрило ga се у 1uo време .моzу сло
боgно ловити неке врсШе риба; З. щШо би само йри iUаквој ойшШој 
забрани уzарској Влаgи било .моzуhно йусШшuи у изврщење свој закон 
о риболову за осШале воgе у Угарској. 

Bogehи рачуна о tuo.мe ga је ово йшuање нajocetuнuja Шачка кон
венције за нтие йоzранично аuановнииаТtво које живи og риболова, као 
и Шо ga је у ранијој, веh закљученој конвенцији са Румунијом усвојена 
само gели.мична забрана риболова у вре.ме о коме је реч, .ми с.мо с.ма
Шрали ga, йореg све ойравgаносйlи u јачи не горњих разлога, не .можемо 
усвојиШи захШеве угарских geлezmua йре но иаТiо би за tuo gобили 
овлащhење срйске Влаgе. На аюТi og 18. јануара, којим с.мо zocйoguнy 
МинисШру Нароgне Привреgе йреgсШавили целу сiПвар и изнели ра
злоzе за решење йиШања у јеgном или gруго.м смислу, као и своје .ми

шљење о смислу у коме би било најкорисније решиiПи za, gобили с.мо 
овлашhење ga усвоји.мо ойиаТiу забрану риболова у размаку og gва .месе
ца. Тај је размак, као uauo се вugu из Шекс!Тtа конвенције, уLТiврlјен og 28 . 
.мapilia go 28 . .маја йо нашем каленgару, cмmТtpajyhu ga се Шо време йок
лайа са они.м у које се у нашим и угарски.м воgа.лш йлоgи највеhа .маса 
риба. 

Са овим йиiПање.м о забрани риболова у време икрања било је у 
нейосреgној вези йшuање о i71оме: xohe лu забрана обухваiПшТtи и риба
лове у наиш.м вировима tшТtо се налазе на йpociliopy из.меlју Добре и 
Текије, у којима је баш за време 1Тtе забране најинГйензивнији pag и који 
би њо.ме знаiПно изгубили og своје саgтшье вреgносШи. Оваквих виро
ва и.ма неколико; og највеhе су йраюТiичне вреgносiПи gва који се налазе 
на нашој сiПрани и у којима се лови l<руйна риба (.морун, jeceiТtpa, си.м, 
йасiПруга, со.м) йри њено.м йуiТtовтьу, а !Тtо су: Госйо/јин Bup ucйog 
Добре и Калника ucйog Доњег Милановца. На наш оgлучан и .моШи

висан захiuев ga се ова gва вира изузму og йо.мену!Тtе ойtшuе забране, и 
йосле goaua gyze gискусије gошло се и у 1Тiо.ме йшТtшь у go сйоразума и 
њеzово решење исйало је у нашу кopuctU. Наиме, усвојен је захiuев срй
ских gелегаша и учињен изузетак за ове вирове у йоглеgу ойиаuе забра
не риболова, iПако ga је у !ЫL.ма оgобрен риболов йреко целе гоgине и 
й1име и.м йоШйуно сачувана њихова саgтшьа вреgносШ. Тако је исШо 
учињен изузе1Тtак за ове вирове и у йоглеgу ойииТtе забране йроgавања 
рибе и њене икре у навеgеном gво.месечном разЈнаку вре.мена; i71a је йро
gаја слобоgна йтиШо йроgавац gокаже увере1ье.м ga је риба уловљена на 
вировима. Ови изузеци нису лшгли ућu нейосреgно у ШексШ конвенције, 
ga ова не би била у кoюupaguюiuju са оном коју је Угарска веh закљу-
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чила са Румунијом у йоiлеgу риболова на Дунаву, веh су они iаранШо
вани на Шај начин шйlо је у конвенцији само йреgвиђена ойиtШа .моiу
hносШ извесних изузейiака, а у засебном йроШоколу су сйоразу.мно йре
цизирани йо.менуШи изузеци за iорња gва наша iлавна вира. За осiйале 
вирове og незнаШније вpegнoauu, као и за iapge коg Сийа, које су са.ми.м 
начином своiа функционисања uз ос1-юва йроШивне йринцийи.ма за 
зашШиШу риболова, није имало .меаuа йравиШи йшuање о слично.м изу
зетку, коме су, уосШало.м, yiapcкu geлeimuu били у йринцийу и са раз

лоiо.м ogcygнo йроШивни. 

Јеgно og iлавних начела йри заииuиШи риболова јесШе Шо ga се 
риба, шШо се .мисли зашiй~пuшuи, не лови йре но иаuо gосГйиiне ону 
.минималну величину, коју Шреба ga и.ма ga би се .моiла йлоgиiйи. За 
сваку врсШу рибе уШврђена је искуством таква .минимална величина. 
При йройисивању .мера за зтиШшuу риболова .може се само .мислиШи о 

томе која се врста жели нарочиLuо расйлоgшuи у заиtШиhени.м воgа.ма; 
избором Шаквих врсШа уШврђене су саме йо себи и минималне величине 
исйоg којих се Ше врсiПе не смеју ловити. ВрсШе риба, на које је 
обраhена нарочшuа йажња у iйо.ме йоiлеgу йри uзpagu йројекLuа кон
венције,· јесу боље враuе које, каg goauиiнy gовољну величину, имају 
Шрiовинску вреgносШ, а .међуtuи.м се gанас xвmuajy gок су још ситне. То 
су рибе врсШе Acipenseг, ишран и с.муђ; осШале врсШе риба, које или не 
расту велике, или су iрабљивице и зmuupy gpy'iy рибу, или се и йореg 
лова gовољно раз.множавају или, найослеШку, имају ga као cpegauвo за 
исхрану заgовољавају йоШребе оно'iа gела йрибрежноi сШановнишШва 
које је раgи својих најбитнијих йоШреба уйуhено на риболов, нису ушле 
у оквир ове конвенције у йоiлеgу њихових .минималних величина. Али, 
и йореg свеiа тоiа, а у циљу ga би се бар у неколико оШежало хваШање 
сасвим сиШне рибе, йа .ма које враuе она била, јеgно.м tuачко.м конвен
ције забрањена је уйтuреба йређа чија би окца била tuолико сиhушна 
ga сасвим сиШна риба не би .мо'iла кроз њих слобоgно йролазиiйи. 
ИзузеШак је ийак учињен само за извесне о.мање йређе којима се служи 
у риболову наше йрибрежно сШановнииаuво за своје свакиgашње личне 
йоШребе и којима се хваШају йоiлавlаuо оне врсШе риба unuo и осШају 
сиШне. 

ОсШале iiiaчкe йројекШа за конвенцију og .мање'i су значаја, али су 
Шакве йpupoge ga .морају нahu .месШа у конвенцијама овакве врсШе. 
Найо.менуhе.мо само ga разлике које йосШоје између йонеких ogpegaбa 
ове конвенције и оне коју веh и.ма.мо закључену са Румунијом, налазе 
своiа разлоiа у разлиz.~и риболовних йрилика између воgа на које се 
расйросШиру ogpegбe јеgне и gpyie og ових конвенција. 

Завршујуhи овај извешШај, с.маШра.мо за своју йријтuну gужносiй 
оgаШи йризнање йријаLuељској йреgусреШљивоаuи уiарске Влаgе и ње
них gелеiаШа, као и њиховој iоiПовоаuи ga се у сви.ма Шежи.м йиШа
њи.ма gође go сйоразу.ма. Уверени ga се закључење.м ове конвенције йо
сШиже у йуној .мери зашШиШа риболова у наиш.м воgа.ма и ga она йоiй-
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йуно заgовољава ншие инШересе у Шоме йоzлеgу, слобоgни смо изрази

Ши и своју жељу -а {йо је у uclТio вре.ме u жеља угарске Влаgе- ga се за 
времена учини све LULuo је йоzuребно ga конвеrщuја unuo йре сШуйи на 
снагу. 

У Буgим-Пеиаuи, 26. јануара 1905. гоgине 
Делегаiiiи срйске влаgе 

Мих. Пеiuровић 

Togop Пеiuковић" 

Ствар се затим мало протезала у нашем министарству, док није 
лично председник владе, Никола Пашиh, упутио под Пов. NQ 407 од 11. 
марта 1905. године министру народне привреде писмо ове садржине (на 
коме је стајало три пута подвучено "врло хитно"): 

"У вези са мојим йисмом Пов. NQ 372 og 7. ов. мес. часШ ми је, Го
сйоgине МинисШре, саойшiПшТiи Ва.м ga ме је gанас gейешом молио 
Краљ. Генерални Конзул у Буgим-ПеипТiи, а на захтев угарског минис
ШарсШва земљораgње, ga се госй. Михаило ПеШровић, наи1 gелегаш за 
йоШйис ттнвенције о риболову, uuТio йре yйyiiiu у Буgим-ПешiПу. Изве
шПlавајући Вас о Гйоме, часШ мu је JvtoлшТiu Вас, Госйоgине Миниаuре 
ga ме изволиШе извесШшТiи каg ће се госй. ПеlТiровић кренуtТiи за Буgим
ПешШу и обратЋшТiи Вам йажтьу ga је йтТiребно ga LТiамо unТio йре oge, 
йтиШо је аuвар хшuна уШолико ииТiо угарски gелегаm, госй. КрисШин

ковић, .мора крајем овога Jvteceцa оШићи у Берлин." 

Никола П. Пашиh 

Убрзо затим конвенција је била потписана, изнесена под Народну 
скупштину, од ове усвојена је у потпуности, обнародована у "Српским 
новинама" и одмах је ступила на снагу, па је трајала све до светског 
рата. 

РИБОЛОВНА КОНВЕНЦИЈА СА РУМУНИЈОМ 

Као и у случају конвенције са Аустро-Угарском, први покушај за 
учињен 1902. године на тр(lжеље румунске ВЛ(!Де, није успео. 

10. јануаром 1902. године rшс;щ ових редова добио је од начелника 
за пољску привреду и ветеринарство у Министарству народне 

писмо којим се моли да тог(! дшш по подне дође у Мини

где he се одржати први С(lстанак српских и румунских делега
о риболовној конвенцпји са Румунијом. Делегати су 

оп стране професори Велике школе Михаило Петровиh 
практично риб(lрство ), Живо ј ин Ћорђсвиh (за научио рибарство) и 

(за правна питюьа); 
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-од румунске стране румунски посланик при нашем Двору, Ма

врокордато, и генерални инспектор риболова, др Грегор Антипа. 

Спорне тачке су биле: заграђивање риболовних ритова и употре
ба "пампурских струкова", једног од најштетнијих риболовних алата, 
који рањавају масу најбоље рибе, хватајуhи само понеку од тако ра
њених риба. За наше рибарство забрана заграђивања ритова могла је и 
не узимати се у обзир, јер ми таквих ритова нисмо ни имали. Али за ру
мунско рибарство питање је од великог значаја, јер је водоплавна об
ласт румунског Дунава пуна непрегледних ритова ("лапова") у које 
дунавска риба улази ради мрестења и исхране и које закупци заграђују 
километарским поплетима од барске трске, спречавајуhи риби повра
так у речно корито. Што се тиче пампурских струкова, они се употре
бљавају и у нашем Дунаву, али за румунске рибаре то је главни алат за 
лов крупне рибе. 

При преговорима који су вођени између српских и румунских де
легата, наши су делегати тражили забрану заграђивања ритова изабра
ну употребе пампурских струкова, допуштајуhи изузетак само за вели
ке морунске струкове (такуме), којима се лови специјално моруна, по
што је њу скоро немогуhе хватати другим допуштеним рибарским ала
тима. Румунски делегати, наводеhи да румунско рибарство има од рито
ва и поменуте врсте струкова милионске годишње приходе, нису прис

тајали на захтеве наших делегата и преговори нису могли довести до 
пројекта конвенције, који би се могао обострано усвојити. 

Ствар је била одложена, па је поново покренута тек 1907. године. 
Тога пута, на изричит захтев српске владе да наши делегати мало и 

попусте у својим тражењима и да се пројекат конвенције што пре изра
ди, ствар је била окончана. Пројекат је израђен и обострано усвојен, па 
га је наша Народна скупштина, сазвана у редован сазив за 1908. годину, 
на своме ХХХ састанку од 22. јануара 1908. године у потпуности усвоји
ла. Конвенција је обнародована 1909. године у облику закона и била је 
оваквог облика: 

"Закон конвенције о заиаТ/шТ/и и ексйлоаШацији риболова, закљу
чен између Краљевина Србије и Ру.муније, који гласи: 

Њ. В. Краљ Србије и Њ. В. Краљ Румуније, налазеhи за корисно 
закључити конвенцију за оgређивање јеgнаких мера које се имају йре
gузеШи pagu зашШиШе и ексйлоаiltације риболова у ономе gелу Дунава 
шШо чини гранzщу између Србије и Румуније, наименовали су у Шоме 

циљу за своје йуномоhнике: 

Њ. В. Краљ Србије: Госйоgина Др. Михаила ПеШровиhа, йроф. 
УниверзиlТtеШа uiltg., 

Њ. В. Краљ Румуније: Госйоgина Др. Грегора АнШийу, начелника 
МинисШарсШва ИнgусШрије, Трговине и Добара шug., који, йошШо су 
йоказали своја йуномоhија и нautлu их у исйравној и уобичајеној фо
рми, сагласили су се у овоме uuuo слеgује. 
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Члан 1. За риболов на ономе gелу Дунава uauo чини 2раницу из
ме!)у Србије и Румуније важиhе ове нареgбе: 

Члан 2. Забрањено је уйоtТtребљаваПiu риболовне сйраве - йре!)е -
ма og каквих мшuеријала оне биле, чија би окца, йouuuo је йре!)а веh би
ла у воgи, имала стране краhе og 4 санГйимеПiра. Kog ал ова, и Гйо за онај 
geo йре!)е og ко'iа је сасtТlављена аловска кеса, gужина аuране окца 
може се свесГйи на 2 112 camuuмetuapa. Kog йре!)е uauo служе за xвa
iiiaњe gунавске харин'iе gужина сГйране окца може се cвeciiiu на З см. 

Пре!)е шiiio служе искључиво за хваГйање сшТtне рибе, чија величина 
никаg не йрелази 20 см, мо'iу имаГйи ок ца чuје ciupaнe нису мање og 2 см, 
али целокуйна йовршина Гйакве йре!)е не сме биГйи веhа og 1 О кваgраtТL
них мeiiiapa. Тако се исйlо изузимају йре!)е у облuку кесе, зване "кеца ", 
чији оШвор није вehu og 2 кваgртТtна метра, као и "балачка йре!)а ", 
чији оШвор није веhи og 1 О кваgртТiних мпТiара; ове йре!)е мо'iу има Ши 
окца чије сШране нису мање og 25 милuмеПiара. За ове минималне мере 
окца највеhе је goйyuuueнo оgсШуйање og јеgне gecetuинe Ших мера. 
Влаgе обеју gржава, на основу сйоразума изме!)у својих gеле'iаШа, мо'iу 
свесШи gимензије окm1а за извесне сйраве и за ogpel)eнo време на мање 
мере, али и Шо само за врсШе сиШних рuба. 

Члан З. Забрањује се риболов gина.мшТtом или ма којим gру'iим 
ексйлозивним или наркоi71ичким мтТtерији.ма, као и риболов 2возgени.м 
набаgачима (оаuвама) и втТiренuм ору!)е.м. Тако исШо забрањено је у 
риболову на кечи'iе уйоzТiребљавтТiи сПiрукове са .малим уgицама са 
йловцима без мамаца (йа.мйурски сlТiруковu), којима се закачује риба у 
њеном йролазу. Ова забрана не важи за сlТiрукове са великим уgицама 

са йловцима (морунски аuруковu), који служе за хваi71ање gpy'iиx вр
аuа Acipenseг. 

Члан 4. Сi71алне риболовне зa'ipage og gpвelТia uлu LТiрске бuhe кон
сi71руисане Гйако ga йролази на њима не буgу Y.JICII og 4 см. 

Члан 5. Забрањено је йостављтТtu у вogu с1Тtалне илu йокреi71не 
риболовне сйраве које би заzр(фuвале више og йоловuне ширине реке и 
на Гйај начин сйречавале слобоgан йролаз риби која йуГйује. Ова йоло

вина реке ogpel)eнa је јеgном обало.м u среgино.м најкраhе лuније щто 
сйаја обе обале у време најниже воgе. Ogpegбe ово'iа члана не важе за 
канале који goвoge у везу реку са каквuм ршТtо.м uлu језером; Гйакви се 

канали мо'iу и сасвим зa'ipal)uвmТiu, алu то йомоhу зa'ipaga og gрвеГйа 
или Гйрске, за које he iiiaga важшТiи ogpegбe члана 4. 

Члан 6. Да би се зтшТtшТtило расйлоf)авmие рибе, забрањено је за 
време og 1. айрила go 1. јуна (йо старо.м) ловшТiи ову рuбу: моруну, je
cei71py, йaaupy'iy, сима, кечи'iу, с.муf)а, шарш-щ лuњака, .мрену, као и све 
рибе врсте ВагЬиs, као и рака. Влаgе обеју gржава, йо сПоразуму измеf)у 
својих geлe'imТia, мо'iу забраншТiu лов u gpy'iux врста риба које овgе ни
су йобројане, а у ogpef)eнo вре.ме. По изузе1Тiку биће слобоgан риболов у 
Дунаву за време og gва gана ииТiо йре!Тtхоgе йразнику Цвeiiiu. 
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Члан 7. Забрањено је ловшТiи gоле оаначену рибу ако јој gужина не 
gociUuжe овgе йройисану .лшнималну меру, и !Тiо: ivtapyн 1 ОО см, јесе!Тiра, 
CUiri и йaaupyza 60 см, кечиzа 35 CJvt, смуl) и шapml 30 см, лињак 20 см, 
мрена 25 см, рак 9 см. Дужина рибе и.лщ се рачунати као раСLТiојање og 
ока go врха рейа. Највеhе goйyuulieнo oguliyйmьe је 10%. Влаgе обеју 
gржава, йо сйораауму иамеl)у својих geлezmlia, u ако се наl)е аа йоiUреб
но, моzу йройиса!Тiи мuнuмалне gойушLТiене величине tt аа gpyze врсйlе 
риба шйlо овgе нису йобројане. 

Члан 8. Уловљена риба која не бu имала .мuнималну gужину йро
йисану чланом 7, или која би била уловљена у вpeJvte каg би је йрема чла
ну 6 било аабрањено ловшТiи, бациhе се натраг у воgу, ма и не била 
вшие жива. 

Члан 9. СГйроzо се аабршьује йроgаја рибе која не би имала zope 
оаначену минималну goйyuulieнy велttчину, илu чuju би лов био у време 
йроgаје аабрањен абог заииЋите њеноz расйлоl)авања; тако је ucйlo у 
iUo време забрањена и йроgаја свежеz ајвара ове рибе. 

Члан 1 О. У umuepecy веииТiачког zајења рибе и ракова, као и раgи 
научних истраживања, може се иауаеШно gоавољаваmи риболов и хва
Шање ракова за које неhе важтТiи ogpegбe чл. 7 и 8. То се има чинийlи 
нарочийlом gозволом, uзga~Тio.~vt og ctlipaнe 1-шgлежне власШи, која iUaкo
l)e може, у zope навеgено.~vt циљу, goйyctlillllitt yйotlipeбy сйрава аабра
њених чланом 2. 

Члан 11. Забрањено је бацати, gpeниpalliu или йуиtШаШи ga уШичу 
у gунавску воgу нечисШе воgе og инgусШријских йреgузеhа, које би йо 
својој йpupogu или количинu .могле бuiiiu utкоgљиве за рибу. Меl)уШим, 
gойушШа се йосШављање канала за оmицање ових 1-tечисШих воgа у 

случајевима каg су инШереси инgусШрије йреzТiежнији og риболовних 
интереса, али Шаgа су сойсШвеншџt Шаквих йреgузеhа gужни йреgуаеШи 
о своме ~upmuкy све шШо буgе йтТiребно ga се иtlТteLТie, које би уШица
њем Шаквих воgа моzле йрztчuнийlи риболову, свеgу на најмању мozyhy 
меру. 

Члан 12. Влаgе обеју gржава уzоворнzща йреgузеhе све мере йо
Шребне за йримену ове конвенције; оне he йptt.Nteњuвaйlu на кажњавање 
йресШуйа казне йройисане сйецuјалнuм законима о риболову и имаhе 
йоШребан йерсонал pagu наgзора риболова. Ова конвенција осШавља 
слобоgу Влаgама и јеgне и gpyze gржаве ga свака са своје сШране и у сво
јој обласШи йреgузму, ако наf)у за йоzТtребно, и сШрожије мере аа 
аащШиШу риболова. 

Члан 13. И јеgна и gpyza og gржава у'iоворнzща uмahe йо јеgнога 
своzа нарочиШоz geлe'imua. Ови he се geлezazuu ЈW.еf)усобно сйоразумева
Ши о мерама које he њихове влаgе йpegyзuмaziiu у йоглеgу ааипuиШе ри
болова у воgама навеgеним у чл. 1. Осим тога, ови he се gеле2аШи са
сШајаШи og времена на време, а најмање јеgанйуШ zogzuuњe, pagu йроу
чавања и йреgла'iања нових мера, као и pagu уверавања ga се конвенци
ја Шачно йримењује. 
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Члан 14. Ова he се конвенција ртТiифшшвтТiи, а ртuификација he 
се из.мениШи у БукуреинТiу tшТiо је .мoiyhe Пре. Она he йочеШи важиШи 
оg.мах йосле из.мене ртТiифшшције u остаће у важносmи за йет ioguнa. 
Ако је нијеgна og gржава уiоворница не оlТiтшже на ioguнy gана йре ис
тека йо.менуШе йepuoge, она he octТimТiu у важносШи и рок he јој исШе
ћи mек 12 .месеци йouuuo је била оШказана јеgно.м og влаgа уiоворница. 

За верносйl овоiа обосШрани йуно.моћющи су йоzТiйисали ову кон
венцију и сШавили на њу своје йечтТiе. СаСLТiављено у gва йри.мерка у 
БукурешШу, 27. фебруара 1908. iog." 

Закон о конвенцији потписали су 5. фебруара 1909. године краљ 
Петар и тадашња нова влада. којој је на челу био председник Мини
старског савета, Пера Велимировиh. 

Само треба напоменути да кад је, после ступаља на снагу ове кон
венције, наше Министарство народне привреде сазнало да се на румун
ским дунавским ловиштима ипак употребљавају пампурски струкови, 
забраљени чланом З конвенције, оно се нашла побуђено да употребу 
тога штетног алата не забраљује ни на нашем делу Дунава. Уосталом, 

о о 

ондашље наше министарство Је унапред знало да Је ова конвенциЈа 

била више једна формалност. Дајуhи лично инструкције српском деле
гату, председник владе. Пашиh, добро му је нагласио да "не треба мно
го затезати, јер, знаш, сада треба да се са љима споразумевамо за транс
бајкалску (место трансбалканску) железницу и за hуприју преко Дуна
ва, па не треба да их љутимо". Пашиh је нпр. сам захтевао да се усвоји 
онај став из члана 4 конвенције где се говори о заграђиваљу канала, 
како је то одсудно тражио румунски делегат у име свога министарства, 

а коме се српски делегат одлучно опирао. 

Ове две конвенције. са Аустро-Угарском и Румунијом, једине су 
прератне риболовне конвенције које је српска држава закључила са 

суседним државама. 



ЗАСТАВАБЕОГРАДСКОГРИБАРСКОГ 
УДРУЖЕЊА 

у
бео2раgском Прироgњачком музеју се, без йоgаLТtака о йорек
лу, чува јеgна зааuава- йоклон краљевиhа Ћорђа Карађорђе
виhа Бео2раgском рибарском уgружењу. Извеgена је на уоби
чајен начин, ruийичан за веhину срйских засLИава нааuалих 

крајем XIX и йочеruком ХХ века, щruo значи og gуйле чиаuе свиле, caga 
зншТtно oщrueheнe, вели чине 109 х 123,5 ст, са oбoaupaни.tvt лшшвним 
йриказима, Шакође у рђавом сlТiању, као и украсима и наШйисима, који су 
урађени злтТtовезом. ЗаСLuава је на ори2иналном койљу gужине 169,5 ст. 
На јеgној аТtани, йо важноаuи gpyzoj, оgносно реверсу, насликан је 
уљем на йлаLТiну, у авалу величине 49,5 х 54,5 ст, шаран око којеz је из
везен Llleкau: Беоzраgско рибарска уgружење 1 основано 1912-1914. zog. 
На суйртuној cLТipaнu или аверсу, насликана је сцена Христовог чуда у 
риболову, са Llleкauoм: Њ . К. В. КРАЉЕВИЋ ЋОРЋЕ 1 БЕОГРАД
СКОМ РИБАРСКОМ УДРУЖЕЊУ 

Извезени наLТtйиси саgрже основне йоgаLТtке о засШави и коме је 
намењена, заГйим о йоклоноgавL?У и времену настанка. Збуњује сшvю iiio 
шiПо йише ga је Беоzраgско рибарска уgружење основано 1912-1914. zo
guнe. Meђyruuм, йouaiio се йоузgано зна ga је .минисzТtар нароgне йри
вреgе Краљевине Србије Милан Kaйeruaнoвuh оgобрио йравила овоz 
уgружења 27. айрила 1912/ може се закључщuиgа 1914. означава 2oguнy 
каgа је зааТtава gарована. Чињетща ga је засШаву наручио и Уgружењу 
gаровао млаgи краљевиh Ћорђе Карађорђевиh лако се Аюже објаснщuи 
ње2овим оgносом йрема Михаилу ПelТipoвuhy, ко2а су на бeo2pagcкuJvt 
рекама знали и славили као ненаg.машноz Мику Аласа. 

Наиме, оgмах йо gоласку у Србију, нейосреgно йосле gozaђaja 1903. 
2oguнe, йочеле су йрийреме краљевиhа Ћорђа за йресLТiолонаслеgника. 

Међу ониА1д који су се аТtарали о ње2овом образовању био је и Михаи-

1 Михаило М . П етровић , Бeozpag, неzgашњи цeнfiiap великоz pllбapcriiвa . чл анци 
одштаыnани у "БеоградсюЈМ оnштпнским новинама", бр. 1-9, 1940. Беоzраgско рибар· 
еко уgружење. стр . 742- 743. 



ло ПеLuровиh, као йрофесор маtТtемаLuи
ке. Тај званични оgнос ускоро се развија 
у блиско йријаШељаuво, нарочщuо йо
сле инциgеюuа 1909. 2оgине, у које.м је 

aupagao краљевиhев йослужшuељ. Пре
сtТtолонаслеgник Ћорl)е Kapal)opl)eвuh је 

25. марLИа, нейосреgно йосле инциgента, 
gao изјаву којом се оgрекао йрава и йpe
pozmuuвa uдuo .. му йо Уаuаву йрийаgају. 
YLuexy у нecpehu млаgи краљевиh LТiра
жио је tt налазио gружеhи се са Михаи
лом ПеLТiровиhем " ... са који.л-t йровоgи 
gане на peLџt у йецањ у и слобоgном жи
втuу. "2 

Kaga се све ово зна, није LТiешко оg-
2оворийiи на йшuање ко је и са какви.м 
разлозима йоgаТtакао млаgо2 срйско2 

краљевиhа ga gapyje зa-ciiiaвy Беоzраgском рибарском уgружењу, бти 
на ПеLuровgан 1914. 2оgине (јер је, нема сумње, Уgружење йреузело 
славу og Бео2раgско2 рибарско2 еснафа, који се йослеgњи йyLu оzласио 
уйраво йозивом на своју славу 1910. 2оgине). Такоl)е се може йреtТtйо
сШавиtТtи ga је Михаило ПetТtpoвuh био gуховниtТtворац иконо2рафско2 
реиtет-ьа зaciiiaвe и можgа, њено2 нацрГйа у целини. Само LUе;нељиШо и 
свеаuрано образована личноаu, какав је био Мика Алас, моzла је ga 
ос.лщсли и йреgложи реgак, али сврсисхоgан лuковни саgржај засГйаве. 

НажалосtТt, иконойисац, 
коме је заншuска раgња 

за израgу зас1Тtава (најве

ровшuније нека og оних 
LULUO су се йочеLТiком века 
бавиле у Бeozpagy изра
gом црквених cutвapu og 
Luекаuила: йлаипuаница, 

ogeжgu, gарака за йу!Тtире 

и gискосе, наgбеgреника, 

наруквица, барјака, LТiзв. 
хоруzва и йре свеzа, ли

Шијских барјака, йрекри
вача за налоње и сл.) йо 
верила сликарски geo йо
сла, није био gopaauao 
заgаLИку. Боље је обавио, 
разумљиво, јеgносШавни-

2 Велибор Берко Савић , 
КараЬорЬевићи , Ваљево. 1990, 
стр. 77. 



JU geo йосла, оgносно сликање щзв. ре

верса засlТtаве на којој је йриказан шаран 

као "краљ" београgских река и бео
граgског риболова. Ура?ен цр{ilачки со
лиgно, и колориаuички свеже, уз йрили

чно разгибан и живахан pag киаuом, овај 
насликани овал не вреЬа укус и не ти
крива све слабоаuи његовог изво?ача. 
МеЬуШим, вишефигурална комйозиција 
Христовог чуда у риболову, сликана као 

главна шема на аверсу засиtаве, оиtкрива 

свеколику несйремносШ сликара ga оба 
ви сложеније задuеве. ЦрLuачки несйре
Шан, аншuо.мски не&uачан, у мтuеријал

uзацији неубеgљив, колориаuички бле
gуњав zt неуравноШежене комйозиције, 
овај сликани меgаљон йоказује ga је 

йоменуlТtа зантuска раgња за uзpagy засi:Uава йосао йоверила необразо
ваном умаинику, шшавиш.е неgаровщиом амашеру. 

Тако се за ову зааuаву у Прироgњачком музеју, којом је краљевић 
ЂорЬе КараЬор?евић gаровао Београgско рибарска уgружење, може ре
ћи ga вюие вреgи као gокуменаШ него као умеШничко gело, уШолико йре 
шШо је на њој йриказан јеgан реgак иконографски .мтuив, гтuово не
йознаШ у нашем црквено.м cлuкctpctТrny. Илус!Uрована је, у auвapu, сце
на из Новог завета, Ша

чније из йеШе главе Јева
нђеља по Луци, гgе се 
ойисује йройовеg Xpuc
&uoвa на језеру Генисаре
Шском. ХрисГйос је йро

йовеgао са ча.мца рибара 
Симона, касније Св. айос

Шола П eLupa, коме је на 
крају рекао ga uge на 

gубину и баци мрежу. Ma
ga је йреШхоgне ноћи са 
gругови.ма узалуg ловио, 

Си.мон Петар је йослу

Lиао Госйоgа. "И учини
вLии LUO yxвautuшe вели

ко мнтиi:Uво риба, и .мре

же им се йpogpujeute. И 
намогоше на gруилТtво 

које бјеиtе у gругој ла?и 
ga goby ga и.м йо.могну; и 
gо?тие, и найуниutе обје 
лаЬе Шако ga се гоШово 



йоШойе. "3 Уйраво Шај чшt извлачења неочекивано бо2а!Uо2 улова йре
gсй1авља иконо2рафски саgржај 2лавне сцене йриказане на засШави, чији 
је иgејни Шворац мо2ао ga буgе само свеСLuрано образовани Михаило 
ПeLupoвuh, иначе осГйраиthени риболовац и најбољи йознавалац ис
Шорије рибарсi:Пва коg Срба. Збо2 Luo2a, као и збо2 чињенице ga йреg
СLuавља gра2оцено свеgочанСLuво о блиском йpиjaiiieљCLuвy млаgо2 срй
ско2 краљевиhа и јеgно2 веома у2леgно2 срйско2 научника (Lшuo йо

LuврЬује њихова зајеgничка љубав и инШересовање за јеgну важну 2рану 
йривреgе, али и сйорШа), .мно2о више не2о збо2 изузеШно2 квалшuеLИа 
uзpage и лейтuе украса, Засiuава Бeoipagcкoi рuбарскоi уgружеља 
која се чува у Прироgњачком музеју йреgсйlавља значајно кулйlурно 
gобро. 

Никола Кусовац 

3 Нови завјеiu , превод В. С. Караџиhа , Јеван!Јеље По Луци , гл. 5, 6- 7. 



ДЕСЕТИ ОДЕЉАК 

ПРЕР АТНЕ ИЗЛОЖБЕ НАШЕГ 
РИБАРСТВА У ЗЕМЉИ И У 

ИНОСТРАНСТВУ 

РИБАРСКА ИЗЛОЖБА У БЕОГРАДУ 1908. ГОДИНЕ 

р 
ибарске изложбе. кад су приређене како треба, имају да служе 
не за забаву посетилаца. већ зато да дају верну слику рибарст-. . 
ва у земљи или у покраЈини КОЈа се жели у томе погледу при-

казати пред светом. Изложбе. које је пре рата у три маха 

приредило београдска рибарство у земљи и у иностранству, неоспорно 

су постигле тај циљ, што he се видети из прегледа онога што је изла
гано и оцена званичних, за то компетентних лица . 

Прва изложба београдског рибарства приређена је у Београду 
1908. године. На дан 10. августа те године изашла је у броју 32 "Тежа
ка" , органа Српског пољопривредног друштва, оваква објава: 

"Под највишом заштитом Њ . В. Краља Петра I Српско Пољопри
вредна Друштво приређује у Београду, у просторијама свога дома и 
дворишта, од 28. септембра до 2. октобра ове године, изложбу из воћар
ства, виноградарства с подрумарством, пчеларства и рибарства. Рибар
ство he бити изложено са овим оделењима: 

1. Оgелење: Врсте риба у нашим водама (живе рибе, усољене и на 
разне начине сушене рибе, рибе одржане у алкохолу или формолу) . 

2. Оgелење: Представа вештачког гајења риба (прибор и справе за 
вештачко извођеље и гајење риба, модели, снимци, слике; рибњаци 

итд . ) . 

З . Оgелење: Рибарски алат, прибор и опрема (рибарски алат упо
требљаван у нашим водама: све врсте пређа, струкова и инструмената 

за риболов; чамци, шикље, барке, тикваре. ленгери, казуци, весла, ис

полци, прибор за вађење тешких предмета са дна, клоцери итд., све у 
природној величини или у моделима; рибарска опрема: одело, чизме, 

заклони од непогоде или инсеката, прибор за јело итд.) . Материјал за 
рибарски алат (непрерађена и прерађена кудеља, памук, струна, једеци, 
канап, конац, гвожђе за удице, разне врсте удица, олово, дрво итд. ). 
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4. Оgелење: Снимци, слике, скице, карте и планови; фотографије и 
слике сцена из рибарског живота; скице механизма појединих врста 
риболова; карте прудова и матице на важнијим риболовним местима; 
планови важнијих риболовних места итд. 

5. Оgелење: Кљижевност (штампање књига, чланци и расправе на 
српском језику о рибарству у нашој земљи; закони и пројекти закона о 
рибарству; конвенције и пројекти конвенција о риболову)." 

Колико је рибарска изложба била успела, може се видети из 
"Тежака" број 4- 5 од 12. фебруара 1909. године у коме је управа Срп
ског пољопривредног друштва поднела друштву и читалачком св.ету 

извешт~ј о томе. Одељак извештаја, који се тиче специјално рибарства, 

гласио Је: 

"Докле се за йчеларс!Тlво и може pefill ga је на њему рађено и ga је 
за ње2а неш!Тlо и урађено, gоГйле је puбapciiiвo осiiiављено 2о!Тlово са
мом себи и йрироgи, и о рибарсйlву као йривреgној 2рани, о рационал
ном и веш!Тlачком puбapciliвy, нема још ни йо.мена. Све иаuо је gржава 
раgила и йреgузимала на овој 2рани то је ga се законским мерама уреgи 
риболов и ga се колико је мо2уhе више зautiiiшuu йОLuйуно йус!Тlошење 
и за!Тlирање рибе йо рекама. 

Срйско Пољойривреgно ДруииТiво, йознавајући йојмове који у нас 
влаgају о рибарс!Тlву, било се реишло ga учини о2леg са йриређивањем 
рибарске изложбе као 1-ювLtне, iiie ga се uзвриш йре2леg и смоiйра йри
роgно2 рибарсiйва у Србији, ga се йреgоче мере законске зтийiиiйе рибе 
йо воgама и ga се йриберу pagu йроучавања и йознавања йо мо2уhсiйву 
све врсiйе риба, које су зааuуйљене у наишм воgама. И бла2оgареhи 2. 
Мих. Пеiйровиhу, йрофесору УниверзшТiеiiiа, који се йримио за руко
ваоца ово2а оgељка изложбе, и ње2овој бo2muoj збирци алтuа, моgела 
и снимака, као и живе Lt усољене рибе, блa2ogapehu 2. 2. П ери Павлови
hу, уйравнику Музеја Срйске Земље, и Дуитну СГйојичевиhу, ње2овом 
йомоhнику, који су не само изла2ањем обилщuе и изврсне збирке йрейа
рисаних риба и њених нейријтТiеља увелuчали Lt улейиюли саму изло
жбу, веh и йрийремањем и йрейарисање.Јvt и нових йрейараiuа, йрику
йљених из скоро свију река и pettuцa у Cpбuju, мно2о gойринели њезином 

усйеху. 

Друшiйво је набавком йоiйребних сLТiакала и мтuеријала за йри
куйљање и изла2ање рибе и йоgношењем. tТiрошкова за њено хваiйање, 

йаковање и конзервирање йри Гйрансйор1Тiовању, учинило са своје 
сiйране све шiйо је мо2ло ga умољене своје йоверенике йОLuйомо2не у 
йрибирању шtТiо веhе2 броја и1шТiо лейишх йримерака свију вpciua риба 
које се налазе йо срйским воgама. Блa2ogapehu мно'iобројним својим 
йовереницима који су се својски заузели за йрибирање рибе, Друшiйво 
је усйело ga се gocagmuњa збирка знатно йойуни и обо'iаiйи и ga се йо
јеgини синоними у називима риба йровере, оgносно yiiiвpgи њихово Ира

во сазнање. 



ПРЕРАТНЕ ИЗЛОЖБЕ НАШЕГ РИБАРСТВА ... 171 

За боље уређење изложбе ДруипТtво је обавез1-1о бла2оgар1-1ошhу 
Уйрави Држав1-1их Мо1-1ойола uuuo му је уаТtуйила без мо1-1ойолске tua
кce извес1-1у количи1-1у алкохола за ко1-1зервисање и йрейарисање рибе, 

раgњи 2. 2. Макса Флајшера и Мајера, gpyuuТtвe1-1o2 утемељача, која је 
као и ра1-1ијих, тако и ове 2ogu1-1e yctuyйuлa ДруипТtву без икакве 1-laK!-la
ge веhу количи1-1у стаклеГйа у изложби 11 tТtuмe Зl-lailil-lo уtиtТtеgила Дру
штву излиш1-1е тртикове, 2. 2. Mupкoвuhy tt Лучиhу за йозајмље1-1е му 
велике цираgе за йокривање йpegмetua који су били изложе1-1и 1-1айољу, 
йоg веgрим 1-1ебом. 

Изложба рибарства, иако 1-lttje мо2ло 1-ltt у у2леgима, 1-1и у с!-lимци
ма за очи2леg1-1у 1-lactuaвy бui:Uu йреgсiТiавље1-1о веииТtачко рибарство, йо 
обиму и раз1-lоврс1-1осШи изложе1-1их й.реgмеtТtа била је jegи!-lctТiвel-la изло
жба сво2а poga и йтuйу1-1о вер1-1и йреgсLТtавюtк ове 2ра1-1е йривреgе у 1-lа
шој земљи, Шако ga је сваки с и1-1тересовањем и заgовољаuвом исту 
йосмаШрао и за себе м1-1о2е 1-1ове и 1-leйoзl-lmiie сiuвари 1-1а њој 1-1ашао. 

Og живих риба било је сомова у разюtм величи1-1ама, og којих је 
1-1ајвеhи био 83 кило2рама (изложио 2а 2. Мих. Пейlровиh), мре1-1а, шара-
1-lа, шШука, јесеШре и кечи'iе, које су биле cмeшtiie1-1e у басе1-1у. Осим жи
вих, изложе1-1е су биле и йрейариса1-1е раз1-1е рибе из свију 1-1аишх 2лав1-lи
јих река (својu1-1а Музеја Срйске Земље) у 75 йрнмерака. Даље је било: 
усоље1-1е и суше1-1е рибе у 32 Примерка; рибљих 1-1ейријтuеља (сисара и 
йтица, своји1-1а Музеја Срй.ске Земље) у 24 йримерка; рибарско2 алата 
(серШме, за2ажње, чере1-1ци, аловu, вршке mТtg.) у 36 йрuмерака; йот
йуl-lе рибарске ойреме (чамtщ чу1-1овн, барке и gp.) у 39 йримерака; 40 
фоШо2рафских с1-1имака из рибарења; 13 шема раз1-1их риболова; кара
Ша и йла1-1ова 2 йримерка, и рибарска юьижев1-1оаТt. 

На2рађе1-1о је све2а 10 изла2ача са 1-lовча1-1им 1-1a'ipagaмa у суми og 
760 gи1-1ара, а 8 лица 1-la'ipaђe!-lo је за iTtpyg око йрибирања риба из раз1-1их 
река у Србији 1-1арочшuо израђе1-1им й.охвал1-1ицама. Овом йриликом 
йрикуйље1-1е рибе йpegmТte су Музеју Срйске Земље 1-1а йрейарисање и за 
збирку. 

28. сейтембра у 9 112 часова йре йоg1-1е gошао је Ми1-1истар Нар. 
Привреgе, 2. КосШа Глави1-1иh, ко'iа је gpyuauвeюt йреgсеg1-1ик 2. Вучко 
С Бо2gа1-1овиh йозgравио tt замолttО ga otТtвopu изложбу. У йраШњи gру
шШве!-lе уйраве, gрушtТtве1-1их чла1-1ова, изаслаl-lика йоgружи1-1ских, изла-

2ача и йрисуШ1-1их 2oaТtujy из месtТtа и са аТtра1-1е, 2осйоgи1-1 Ми1-1исШар је 
оШворио изложбу, йа је o1-1ga с великим ltl-ltiiepecoвaњeм и заgовоља1-1 с 
изложбе1-1им йреgмеШима и й.ре2леg1-1им расйореgом исШих, обишао и 
расмоШрио сва оgелења. To'ia исШо2 jytТtpa йосеШио је изложбу и Ње2о
во ВисокойреосвешШе1-1сШво, МшТtройолшu 2. Димшuрије. 

30. сейtuембра у 4 112 часа й.о йоg1-1е из волео је својом 1-1ајвишом йо
сеШом уgосШојиШи изложбу Њ. В. Краљ ПеtТtар, ко'iа су йолиШички gо-
2ађаји сйречили tue 1-1ије мо2ао йрво'iа ga1-1a gohu и изложбу тuвориШи. 
У йратњи своје свшuе и gpyuaТtвe1-1e уй.раве Њ. В. је с 1-1ајвеhим июuере
совањем раз2леgао сва оgелења и go 1-1ајмшьнх сшТtюща се расйиШивао. 
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Изјавивши gрушШвеној уйрави своје највише заgовољсШво и gойаgања 
на оgлично засШуйљеним и среЬеним изложбама, враШио се у Двор." 

Треба још додати да су на самој изложби сваке вечери биле при
ређиване аласке вечере на којима се често, уз музику тада познатог 
свирачког друштва "Суз", остајало до зоре. 

РИБАРСКА ИЗЛОЖБА У ЛОНДОНУ 1907. ГОДИНЕ 

За време лета 1907. године приређена је у Лондону, на тада одли
чно организираној Балканској изложби, и специјална изложба нашега 
рибарства. То је одељење снабдео и на лицу места уредио писац ових 
редова, са циљем да се у натури, у фотографијама, сликама и планови

ма верно представи тадашње стање београдског рибарства, које је у то 
време било нарочито развијено. 

О томе како је изложба изгледала, послат је из Лондона српском 
Пресбироу у Београду овакав званични извештај, који је објављен и 
прештампан у ондашњим нашим листовима: 

"У српском одељењу Балканске Изложбе у "Кенс-Перису", IX гру
пи налази се рибарство (Fisheiies) на простору од 60 квадратних метара. 

Скоро сви изложени предмети, 
дакле скоро цела изложба, своји-

•• ~,~~ !); на је професора српског универ-
· ... ~"'. зитета г. Мих. Петровиhа, који је 

лично и средио ову интересантну 

групу у изложби Србије. На сре
дини групе налази се енглески 

натпис на великом шарану од ме

тала: "ExhiЬited Ьу Michael Petio
vitch mastei fisheiman and contшctoi 
of fisheieis in Belgiad". У 20 вели
ких и 16 малих слика представ-

Сл. 47. _ А.м:бле.м: _ обележје у чешћа йро- љени су разни начини риболова у 
Србији, сцене из рибарског жив-фесора Михаила Пейlровића 

на изложби у Лонgону 1907. ?.оgине ота итд. Ту се налази и велики 
списак риба којих има у Дунаву и 

Сави, са српским и латинским именима. 
Цело рибарска оделење окиhено је српским тробојкама, мрежама, 

пецаљкама и свим могуhим рибарским алатима. Изложена су и весла, 
котве (ленгери), рибарски чамци, рибарске чизме, рибарска колеба, и 
уопште све што спада у рибарство. У једној витрини налазе се модели 
чамаца, барки и рибарских лађа. Ово лепо удешено оделење много ин
тересује Енглезе који, као што је познато, воле рибарство. Ове групе 

нема у бугарском павиљону." 
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А како је рибарска изложба оцељена од званичних енглеских 
може се видети из извештаја који је поднео за то одређени 

Сер Алберт Ролит и који је преведен са енглеског, оштампан у 

"Српским новинама" Бр. 230 од 11. октобра 1908. год.; извештај гласи: 
"IX група: Рибарство Србије. Рибарство на Дунаву и Сави. Изла
проф. Мих. Петровиh, Београд. Експерт: Сер Алберт Ролит." 
"Као члан оцељивачког одбора испитао сам пажљиво следеhе 

1 о народне справе за хватаље риба (1-15); 2° моделе чунова 
· 3о скице и планове (40-60); 4° фотографије (61-71). Имао сам 

прилике да више година пословно долазим у додир са рибарским пре
дузеhима у Хулском пристаништу, на реци Хомбер, и да се затим с ри
боловством још боље упознам као становник на Темзи и још на једној 
шкотској реци, где сам се врло често бавио рибарством, као што сам то 
чинио и у више делова Европе, и на реци Нилу, а и у Флориди. 

Рибарске справе у српском оделењу Балканске Изложбе, као и 
модели чунова, сачињавају једну врло добру и прегледну изложбу, чија 

Сл. 48. -На изложби у Лонgону (1907. 2.) Професор Пейlровић је излож:ио и свој ри

барски алайl са Саве и Дунава 
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је конструкција и ванредна израда сасвим јединствена; исто тако и ски
це, планови и фотографије представљају живу слику онога што сам и 
сам видео на Доњем Дунаву и Сави, као и на рибарској изложби у Нор
вичу, Лондону и Букурешту 

С тога се ни најмање не устручавам да госп. Петровиhу, у његовом 
положају као излагачу, доделим Почасну Диплому, а лично, као кола
боратору, Велику Награду (Giand Piix)." 

Вредно је још поменути да су и на Лондонској рибарској изложби 
биле приређиване београдске аласке вечере, на којима је узимала уче
шhа мноштво енглеских и француских аматера риболова. 

РИБАРСКА ИЗЛОЖБА У ТУРИНУ 1911. ГОДИНЕ 

За време лета 1911. године приређена је у Турину велика међуна
родна изложба, на којој је узела учешhа и наша држава. У српском па
виљону било је изложено и београдска рибарство, опет у натури, у фо
тографијама, сликама и плановима. Једини излагач је опет био писац 
ових редова, који је своју збирку изложбених предмета лично однео у 
Турин и њоме приказао наше рибарство посетиоцима изложбе. Збирка 
је награђена златном медаљом, а извештај о томе оштампан је у "Срп
ским Новинама" бр. 2 од 3. јануара 1912. године. 

* 

Као што се види, прератно београдска рибарство било је доста ле
по приказивано у иностранству, и на великим међународним изложба
ма увек је добијала по коју од највиших изложбених награда. Излагач 
је, после таквих изложаба добијао писма са разних крајева света, у који
ма су му тражена обавештења о слатководном рибарству, или чињени 

предлози за рибарске послове. А то је за наше рибарство у оно време 

доста значило. 



ЂЕРДАПСКИРИБОЛОВИ 
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ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ 
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СПо\tпuще, юь 8, 1936, czup 473-490 



РЕЧ УНАПРЕД 

Мало ко og gанас живих зна tшТш о 1Тtоме Iшua су у ранија времена 
били и значили велики риболови у ЋерgайскомДунаву. А о Шоме, йореg 
онога LиLТio је осШало ga се Прича у gaнmuњu.м нараииТtајима занщuских 
ђерgайских рибара и сLТtановника йрибрежних села gуж gунавских оба
ла, свеgочи и оно шШо су о Шаоие забележuли йојеgини сШранци у сво

јим йуШойисима. 

Данас, каg је iuo mutuuлo у нейовраЩ алu каg се још .могу йохва
йtаLuи йослеgњи Шра2ови оног uauo је некаg било, у "gобро cLТiapo вре
ме", йисац је мислио ga би било og користи йрикуйиШи о Шим риболо
вима, који су некаgа били йо свеlТtу чувени, uuuo вшие йogmuaкa, gок 
joul није неаuало свакога, и сШварног и усЈvtеног трага о њима. О Шоме 
је врло мало йисано, йа каg не би било још свега неколицине живих 

свеgока онога шШо је некаg било, и каg се не би, йрелисШавајуhи cLТiape 
аuраначке йуШойисе, нашла о Шоме йо која белешка, сигурно је ga се о 
auвapu кроз коју гоgину веh не бu нииаТtа знало и ga би она занавек 
уLuонула у ноh заборава. 

Писац, који је у Шоку сво2а gуzогоgиштьег занаШско2 рибарења 
имао и живог инШересовања за ђерgайске риболове, и йрилике ga се о 
њима gобро обавеаuи, смаШрао је за йтuребу и за gужносй1 ga йрикуйи 
о lТtоме све ШLUO није за вечщuа времена оtТtииtло у заборав, из ко2а 2а 

gоцније нико и никаg више не би могао извуhи. Овgе изложени йоgаци 
су йоузgани; њих је йрибавило йишчево лично рибарска искусШво и 
йознавање сШвари, йажљиво йосмаШрање и gуzогоgшињи gogup са 

љуgима којима је у ђерgайској области риболов и Шрговина рибом би
ло аuално занимање. 

Међу йојеgиностима које су йриказане има их и сиhушних, којима 
можgа не би имало месzТtа у каквоме научном uзла2ању. Али каg се pagu 
о Luoмe ga се оШме og заборава све ш!Тtо се може, о нече.1vtу LULUO је у своје 
време било и og економско2 и og етнолошко2 ttнiiiepeca, йисац налази 
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ga никаква йојеgиносШ није излиита ни занемарљива; све оне gойриносе 
ga се gобије шШо вернија слика сШвари. 

Треба још найо.менуШи ga све и1Шо је йре.ма сазнању йисца gocag о 
йреg.меШу йисано, Шо су: 

- чланци йисца ових реgова йоg насловом О иашим риболовима 
на Доњем Дуиаву, шШа.мйани у "Л овцу" (часойису савезних ловачких 
уgружења у Краљевини Србији) за гоg. 1900-1901 (йоg йсеуgони.мо.м А. 
Б.), 

- брошура Риболови у Тимочкој Крајшщ оgиаuа.мйана из "Сйо
.меница Ти.мочке Крајине" (og исШога йисца), 

- gва чланка og исШоiа йисца у gневни.м лисШови.ма 1939. и 1940. 
гоgине. 

ШШеШа је шШо исйиШивачи НегоШинске Крајине и Кључа, који су 
били у gугоШрајније.м gogupy са сШановющи.ма йрибрежних .месШа gуж 
Ћерgайског Дунава, нису у tuu.м .месГйи.ма og сГйарих љygu йрикуйљали 
и йоgаШке о рибарсШву у Шој области. Тих he йоgаШака ускоро несШа
Ши, са несШанко.м tuиx љуgи. Puбapciiiвo је, .мebyillu.м, некаgа било јеgно 
og врло йроgукШивних зани.мања тога сШановншшuва, а и gанас је још 
извор среgсШава за живоШ .многобројних йороgzща gоњоgунавских села 
и в ар о шица. У "Срйско.м еШнографско.м зборнику" LV, гgе се ойисују 
насеља и йорекло сШановншшuва Крајине 11 Кључа, а у оgељку "Зани
.мање сШановнишШва ", налази се о Пiо.ме са.мо неколико реgака, иако је 
zuo још и gанас јеgно og важних зани.мања йрибрежног сШановништва, 
а некаgа је цвеШало и gойриносило више og свих осШалих зани.мања 
благосШању йојеgиних села и варошица. 

Писац .мисли ga he се zuo јасно вuge!Uu из излагања шШо слеgују. 



ПРВИ ОДЕЉАК 

ВРСТЕ РИБА НА ЋЕРДАПСКИМ 
РИБЉИМ ЛОВИШТИМА 

рсте риба што се лове на ђердапским ловиштима нешто су 
многобројније од оних што се лове у областима Горњега Ду
нава и у Сави, Тиси и Дрини. Све рибе што се лове у овим 
областима (изузевши 2-3 врсте које су случајности у њима) 

лове се и на ђердапским ловиштима. Али на овим ловиштима је наро
чито развијен лов крупних риба и врло цељених врста риба, које су рет
кост за наше горње воде. То су врсте риба које дају црну икру (ајвар), а 
припадају роду Acipenser. Ту спадају: 

- морун (моруна) (Acipenser huso), 
- јесеШар (јесеШра) (Acipenseг schypa), 
- чичкава јесеШра (Acipensei GШdeнst~idti), 
- сим (симче) (Acipeнsel' glabeг), 

- йасШруzа (Acipeнsei stellatus), 
- кечиzа (носвица) (Acipensel' Iuthenus). 

Најзнатнији је, по својој величини и трговачкој вредности, горо
стасни морун, који у мору достиже дужину од 4-5 метара и тежину 
преко 1 000 килограма. У нашим се водама хватао раније много већи но 
данас. У "Записима и натписима" Љубомира Стојановића (Српска кра
љевска академија) налази се нпр. оваква белешка: "1793 лЋта мЋсеца 
марта З-ега дне у четвртакь бели уфати земунски рибаръ именем Ла
зарь едну моруну од 528 ока (преко 700 килограма) кромЋ црева тешку 
на земунскомь грунту" (забелешка земунског учитеља Теодоровића). 
Све до регулације Ђердапа деведесетих година прошлог века могли су 
се у Београду, на Великој пијаци или на Зеленом венцу, видети крупни 
моруни, донесени у Београд са Ћердапског Дунава, које су рибари ту 
секли и крчмили. На Зеленом венцу, на углу на коме се данас налази 

кафана "Триглав", била је пре светског рата кафана "Код моруне", јер 
су се ту, баш на улици, пред том кафаном, крчмили крупни моруни и 
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сомови. После регула
ције Ђердапа ретко се 
хватао морун тежи од 

120-160 килограма. Од
мах после регулације 
ухваћен је код села Бур
деља један од 300 кг 
тежине; на неко време 

после тога, на простору 

од Тројанове табле до 
Радујевца, похватана их 
је доста од 120-160 кг 
тежине. 

Морун Је телом 
налик на кечигу, само Је 

Сл. 1. - Морун ухваhен коg Клаgова ОД ове здепаСТИЈИ И за
тупастијег кљуна. На 
леђима има 12-15 заши

љених штитова који су највиши на средини тела. Са бокова има по један 
ред од 40-50, а по трбуху два реда од 10-12 малих штитова. Горња је 
страна тела тамносива, а трбушна страна бела. 

Морун живи у Црном и Каспијском мору и одатле улази у реке 
што утичу у та мора. До наших вода долази само одраслији морун, тако 
да је увек била реткост видети га код нас мањег од 40 кг. Године 1899. 
ухваhен је код Текије један од 27 !Т, али ни најстарији рибари не памте 
други такав случај. Ајварит морун у нашим водама увек је тежи од 90 
кг. Количина ајвара варира, али неправилно, са величином рибе: nма 
нпр. моруна од 130-140 кг са 20 кг ајвара, а има их и толико исто те
шких са 10 кг ајвара. Неки носе ајвар са леве, а неки са десне стране, и 
према томе их рибари разликују на "левице" и "деснице". Ајварит мо
рун познаје се по томе што је трбушаст, што му је набубрио пупак и 
што се наиђе на икру кад се у отвор материце завуче прст. Кад је без 
ајвара, рибари га називају "шипар" или "јаловац" и цена му је онда знат
но нижа од оне за ајваритог моруна. До регулације Ђердапа цена му је 
била у Оршави (где је усредсређена та трговина) ајваритом 2-2,50 ди
нара, а шипару 1 динар килограм (жива мера). 

Морун се храни искључиво ситним животињицама које тражи по 
муљ у на дну воде. У желуцу и цревима увек се налази само нека смо

ласта маса, по којој је тешко распознати природу хране. Што се тиче 
његовог начина и места плођења (бојишта), ствар није још довољно 
расветљена. Каква је то тајанствена сила која ову горостасну рибу гони 
да оставља своја сигурна прибежишта у мору и да се кроз читав хаос од 
каменитих препона, шљунковитих и пешчаних плићака, водених брза
ка, вртлога и разноврсних опасности креће на далеки пут из мора у 
наше воде, где је чекају само непрекидне борбе са природним препона-
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ма и читава војска непријатеља да 
ЈОЈ спрече повратак у њен прави за

вичај? Опште је мишљење оних који 
нису имали прилике упознати се са 

вековним искуством доњодунавских 

рибара да је томе путовању узрок 
истинкт за плођење и да морун до
лази у наше воде да ту избацује икру 
и оплођава се. Међутим, наши ри
бари имају о томе своје утврђено 
мишљење, основано на посматраљу 

и искуству, и сасвим супротно овоме 

малочас наведеном. Њихово је миш
љење овакво: 

Морун се "бије" (мрести) по 
оним непрегледним ритовима што Сл. 1-а. - Ухваhени мору ни 

се простиру у околини дунавског 
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ушћа. Ту, на додиру мртве морске и текуће речне воде која носи песак 
и муљ, оваЈ се таложи и из тога се муљевитог дна, препуног ситних 

организама КОЈИ моруну служе као храна, издиже до површине воде 

непрегледна и густа шума трске. То је област која има све услове за 
мрестење крупне рибе и морун се у њој мрести. Мрестење рибе бива 
као и код осталих риба: мужјак избацује млечац, женка икру и то двоје . . . 
се у топло] и мирноЈ ритскоЈ води, задржано и од ветрова заклоњено 

шумом трске, ту смеша и оплоди. Мали морунчићи или остају неко 
време у риту, или одлазе у море, или зађу у који од дунавских рукаваца, 
одакле их текућа вода опет сама снесе у море, пошто немају снаге да 
дају отпора брзој текућој води. 

Бавећи се у риту (у "лаповима", као што кажу рибари), крупан 
морун напуни се једном нарочитом врстом ситних пијаница, које се 
хватају или око шкрга, или око шкржних отвора, или испод бочних пе
раја ("испод мишке", по изразу рибара). Ове пијавице, које му јако до
сађују па било да се већ избио, било да му икра није још потпуно сазре
ла, натерују га да из рита потегне у текућу воду, јер га брза вода и тре
ње о чврсте предмете испира и ослобађа тих досадних паразита. 

Ово своје мишљење рибари поткрепљују овим подацима из риба

рског искуства: 

- сваки ухваћени морун, нарочито у време кад путује уз воду, пун 
је таквих пијавица, које сигурно није могао добити ни у Дунаву, ни у 
мору, где их нема, већ једино у поменутим рИтовима где их има у изо

биљу; 
- путујући уз воду, он се увек држи брзака који га перу; пролазећи 

кроз подводне кланце и онај непрегледни сплет подводних стена којих 
је пуна ђердапска област, морун се о њих таре, као и уопште о сваки 
тврд предмет на који успут наиђе. То се доказује и тиме што се морун 
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удицама и хвата само по најјачим брзацима на којима се нарочито раза
пињу "морунски струкови", а затим и тиме што је ухваhен морун увек 
пун ожиљака од трења о чврсте предмете, што се хвата морунском уди

цом за бокове, трбух или реп, чешуhи се о велике оштре удице које су 
рибари поставили на његовом путу, и, напослетку, што му је, кад се 
ухвати, црвенкаст кљун од борбе са брзацима и удара о стене на које у 
тим брзацима наилази и о које се чеше; 

- што се у Дунаву, па чак и близу његовог ушhа, са малим изузе
тком, хвата само или морун који се веh избио (шипар, јаловац), или онај 
коме су ритске пијавице почеле досађивати пре но што му је икра 
сазрела. 

Међутим, дешава се да морун избаци икру и у самоме Дунаву и 
понекад се у нашим водама ухвати по који морун за кога је очевидно да 
се избио пре који дан. Али се та, тако избачена икра не оплођава, једно 
стога што при том избациваљу не суделује и мужјак са својим млечцем, 
а друго и стога што брза вода одмах разнесе ту неоплођену икру, па је 
у часу разграби друга риба као храну. На тај начин може се сматрати 
као поуздано да се морун не расплођава у нашим водама, а то се, 
уосталом, потврђује и тиме што још нико није ухватио мало морунче ни 
удицом, ни мрежом, нити икаквом год риболовном справом. 

Од интереса је навести, а о томе има јасна трага, да је такво ми
шљење постојало и у ранија времена. Године 1776-1777. путовао је на
шим крајевима немачки племиh Фридрих Вилхелм фон Таубе, царско

краљевски саветник, па, поред осталог. описао Је у своме опширном 

извештају и велико рибље богатство Саве, Дунава и њихових ритова. У 
томе извештају, који је поднео своме владаоцу и који је 1777. године у 
Лајпцигу одштампан у засебну књигу, Таубе, говореhи о моруну, вели 
од речи до речи ово: 

"И у трима великим рекама које граниче државу, и у осталим ма
њим рекама, речицама и потоцима. необично је рибље богатство. Краљ 
свих риба је морун (у Русији зван "белуга"), који долази из Црног мора, 
а све реке што утичу у то море имају те рибе. Постоје несугласице о 
томе какав је узрок што он напушта своју постојбину и гура уз Дунав 
обављајуhи пут од преко 500 немачких миља. па кадшто долази и до 
самог Пресбурга. Запажено је да у Дунав не долазе мали моруни, који 
још нису дорасли за мрестење. Али ја сам се о томе распитао, ствар ду

бље испитао. па сам нашао да морун стога улази у Дунав и гура уз воду. 
да би се ослободио хиљада малих црвића на својој површини. Кад се 
први моруни, који у току године излазе из мора у Дунав. осмотре помо
ћу увеличавајуhег стакла, види се да им је глава покривена сиhушним 
црвићима који се једва могу запазити ГОЛИ!\! оком и који нису веhи од 
ситних црвића у сиру. Да би се ослободио топ:t. морун гура уз брзу теку

ћу воду по јаким дунавским матицама док се тих црвића не ослободи. 
ИШi док ови не угину, што бива под јесен. Тада се он враhа у море и нес
таје га из Дунава." 
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Дошавши у наше воде, морун продире кроз брзаке и стеље, држе
hи се веhином матице и сврhуhи успут у дубоке лимане ради одмора од 
борбе са воденим струјама, да би затим опет продужио пут матицом. 
Преко лета остаје у нашим водама. боравеhи по највеhим дубинама, 
рупама, иза стена на дну воде и у подводним кланцима где је тада непри

ступан. Тек од августа излази из својих заклона и тада се покаткад мо
же видети како се пребацује насред воде перуhи се. Тада се и почиље 
поново хватати на мреже. а пред јесен враhа се низ воду у море, када му 
лов опет постаје интензивнији. 

Лов моруна бива, дакле, у пролеhе кад путује уз воду ради чишhе
ња и испираља од пијавица. и пред јесен кад излази из заклона и путује 
низ воду у море. Риболовне справе, које су некада за тај посао употре
бљаване, биhе описане у току даљег излагаља. Овде he се само навести 
поглавита риболовна места на нашем Дољем Дунаву. на којима се мо
рун некада ловио у знатним количинама и где је у доба лова радила чи

тава војска рибара, специјалиста за таква места и за такве справе. 

Beh одмах код Радујевца постављали су се морунски струкови 
(такуми), и то и на нашој и на румунској страни (ГрУ.iа. преко од Раду
јевца), затим код Прахова и Михајловца. За риболов код Михајловца 
везан је комичан догађај који се десио приликом једног проласка кнеза 
Милоша кроз то место и који је за дуго време препричаван после тога 
дуж обала Дољега Дунава. 26. септембра 1834. године Кљаз се кренуо 
из Пожаревца за Брегово, на Тимоку, где је Хусеин-паша имао да му 
преда једно султаново одликоваље. У проласку. био је свесрдно доче
кан у Михајловцу и угошhен. па су Михајловчани били одлучили да 
њему у част забаце морунски струк пред самим селом. Струк је заба чен 
пред сам долазак Кљажев, а одмах чим је Кљаз стигао на обалу спрам 
тога места, струк је извађен и на љему је био ухваhен огроман морун. 
Моруна су одмах поклонили обрадованом Кљазу "као производ воде 
која поред љиховог места тече и као плод свога трудољубија", вели се 
у извештају о Кљажевом путоваљу. Међутим, за свакога је рибара ја
сно да се морун не хвата по поруџбини. У ствари је било то да је раније 
ухваhени крупан морун поново био закачен морунским удицама и 
спуштен у Дунав заједно са струком. па био извучен заједно са овим 
пред очима Кљаза кад је он наишао на место лова. 

Чувена је било, за лов моруна, село Бурдељ или Бордељ, (дана
шљи Љубичевац), где су хватани најкрупнији моруни и где је одвајкада 
било добро извежбаних рибара за морунске струкове. Затим су била 
добра места: Велесница, Вајуга, Корбово, Брлог, Ратково, Велика и 
Мала Врбица. У Костолу се морун хватао само средином Дунава, баш 
онуда куда пролазе парни бродови, тако да ови покаткад ударе на саме 

тикве од струкова и поразбијају их. Одатле уз воду добра су места: 
Џеврин, Сип, Стеље, два места код Оградене, преко од Трајанове та
бле, и 2-3 места у Казану, затим Калника и Госпођин вир, некадашља 
врло важна риболовна места. 
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Од Текије па наниже морун се ловио искључиво морунским стру" 
ковима, изузимајуhи лов на гардама код Сипа; од Текије па навише он 
је ловљен рибарским клопкама које he бити описане у даљем излагаљу. 
Лов моруна је одувек био обилатији од Сипа па наниже; пре регулације 
Ђердапа рачунало се да је од уловљених моруна 80% хватано испод, а 
20% изнад Сипа; рачунајуhи ту и некад обишiт риболов на Гребену и на 
Госпођином виру. Од овога последљег места па навише лов моруна био 
је одувек много ређи. Ту је још понеки морун хватан лапташем или 
балачком пређом. 

* 

После моруна најважнија је врста рибе у ђердапској области Дуна
ва јесеШар, по облику доста сличан моруну. Кљун му је кратак и 
заокругљен, уста доста велика, без доље усне, а очи су му јајастог обли
ка. Има 11-12 леђних штитова, 30-33 бочних и 7-9 трбушних; штитови 
су велики и раздељани један од другог. Кожа је посута сличним 
крљуштицама. Одозго је угаситосив, одоздо бледожут и бео. Највеhи 
јесетри достижу тежину од 50 кг, а јесетри до 30 кг доста су обични у 
ђердапској области. Њих има доста у тој области, и то не само дораслих 
за мрестење веh и ситних, што је доказ да се они плоде и у нашим вода
ма. Хватају се лапташем, балачком пређом, на обичне и пампурске 

струкове, великим крсташима који раде на нарочитим местима где су 
јаки вртлози. Раније су у масама хватани на гардама код Сипа, на 
риболовним клопкама на Гребену, Госпођином виру и Калники, као и 

великим вршкама на јаким брзацима наспрам Сипа, у околини дана
шљег Сипског канала. Ајварит јесетар мора имати бар 8 кг тежине. 
Мрести се и плоди и у нашим водама, и то од половине јула до краја ав
густа, увек у дубинама, тишацима, рупама, иза стена, понајрадије у топ
лицама. Као бојишта јесетрова у ђердапској области познају се поуз
дано нпр. извесна места између Калнике и Трајанове табле, затим код 
Милановца, код Папернице више Поречке реке, где у време мрестеља 

искаче и пребацује се многа крупна риба. Мрести се у јулу и августу, 

изузетно у првој половини септембра. 

Сл. 2. .feceГiiaJ! 
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Tpeha врста, сим, доста је распростраљена риба у Ћердапском Ду
наву и достиже, па и прести:же ду:жину јесетра. Кљ ун му је врло кратак, 
дебео и затупаст, очи мале и дугуљасте. Леђни су му штитови јако 
развијени и раздељени један од другог, на боковима су мали и слаби, а 
на трбуху се једва примеhују. Кожа му је гола. без крљуштица; по леђи
ма је угаситоплав, на боковима нешто блеђи, а по трбуху бео. Ајварит 

Сл. З. - Чичкави (боgљави) јесе!Тtар Сл. 4.- Сим 
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сим има, као и јесетар, бар 8 кг тежине. Мрести се и плоди и у нашим 
водама; хвата се и ситан и крупан, и то истим справама као и Јесетар. 

Мрести се у исто време као и јесетар. 

Сл. 5. - ПaciТipyza Сл. 6. - Keчuza 
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ПасШруl.а се одликује пљоснатом главом и дугачким пачјим кљу
ном, који може достиhи дужину од 30 cm. Сва је шарена, са црним, 
белим и црвеним пегама по леђима. Није реткост у Ђердапском Дунаву; 
хвата се и врло ситна, иДо 12-15 кг тежине. Врло је мирна риба; ухва
hена, ни мало се не отима тако да се, ухвативши за врх кљуна, може 

држати у води колико се xohe времена, а да не покушава отети се. По 
цени је нижа од моруна и јесетра; ако је ајварита, ајвар јој је јевтинији 
од ајвара тих двеју бољих врста риба; он је ситнији од овога, а мало 
крупнији од ајвара кечиге. Мрести се у исто време кад и јесетар и сим. 

Осим ових врста риба које дају скупоцен црни ајвар, и које се могу 
сматрати као специјалитети Дољег Дунава, у ђердапској области је 
веома распростраљена кечиl.а, коју тамошљи рибари зову још и носви
ца. Мрести се и плоди у нашим водама, у јулу и августу, а хвата се и 
најситнија. Највеhа до данас ухваhена кечига у нашим је она што је по
четком деветстотих година уловљена на гарди код Сипа и која је тежи
ла 12 килограма. Нешто доцније ухваhена је код Текије једна од 7 кг. На 
гласу су, због свога изванредног укуса, милановачке кечиге, које се 
хватају око Милановца, на простору између Јуца и Гребена, а и нешто 

изнад овога. Милановачки рибари налазе да им укус долази од непре
стане борбе са брзацима и препонама, којих је у изобиљу у тој области 
Ђердапског Дунава. Те су кечиге необично живе и снажне; кљун им се 
црвени од продираља кроз брзаке и удара о стеље, а шупљине на глави 

и око шкрга увек су им пуне песка о који се тару, провлачеhи се кроз 

таква места. 

Сл. 7. - Ва/)ење о~юрунске икре 
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Кечига је неоспорно најфинија дунавска риба. Она увек тражи 
дубљу, чисту и брзу воду, а не улази никад у водоплавне терене, баре и 
ритове. Лови се балачком пређом или лапташем, а често обичним или 
пампурским струком. Рибари је сматрају као најглупљу рибу. Ако ју је 
мрежа само срела, она и не покушава спасавати се. Мада би кроз једно 
окце на пре ђ и могла лако проhи и изаhи из пређе, она или завуче кљ ун 
у окце па се пусти да је пређа собом вуче док се не извуче у ораницу, 
или се препречи и пређа је собом потискује док је не извуче на повр
шину. На Јуцу испод Милановца постоје бедеми од набацаног крупног 
камена, саграђени приликом регулације Ђердапа деведесетих година 
прошлога века. Кад Дунав јако нарасте, ти бедеми чине да му се ниво 
на томе месту уздигне и да је вода поред бедема врло брза. Кечиге које 
у то време наиђу на те бедеме, заморене од борбе са љутом водом заву
ку кљунове у међупросторе између крупног камења, па се дешава да у 
таквом положају остану и кад вода опадне. И тада се на Јуцу могао пос
матрати чудан призор који пружа ју угинуле рибе што висе низ исушено 
камење, а чега су се лако могле спасти да су мало мрднуле док Је ЈОШ 

преко камења било воде. Кечига се слабо отима и кад се ухвати на 

удицу. 

* 

Сл. 8. - Сйрављање црноz ајвара 
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Као што је напред казано. скупоцени црни ајвар, у већим коли
чинама и од трговинског интереса. добија се од моруна. јесетра и сима; 
паструга и кечига дају ситнији ајвар у недовољни111 количинама за трго
вину. Ајвар од моруна, јесетре и сима одвајкада се прерађивао на начин 

се у току векова није мењао и који је и данас такав исти. Из рас
порене рибе непосредно извађена икра прерађивана је у нарочитим за 
то радионицама, које су се налазиле у Кладову, Оршави и Текији, и то 
на следећи начин. 

а) Ако је риба већ била угинула пре вађења икре, ова се стави у 
хладну воду са нешто соли (отприлике 1 кг соли на 10 кг икре ); со тада 
скупи љигу, па пошто је икра стајала у таквој саламури око 20 минута, 
она се добро испере од љиге. па се исправа опет остави да неко време 
стоји у хладној води са мало више соли. и то све дотле док зрна не по
стану п_од прстима оштра. Зрна се затим поново исперу и тако испрана 
стављаЈу се, у омањим комадима, у округло или четвртасто решето, 

чије је ткиво не од жице, већ од танког канапа. Ту се, преко тога ткива, 
комади руком пажљиво трљају, тако да зрна од икре пропадају кроз 
окца ткива, а опне, жиле и слузокоже остају у решету, одакле се с вре

мена на време избацују. Зрна која су прошла кроз решета испадају у 
хладну воду у којој се оставе да стоје једно кратко време, па се онда 
пакују у плехане кутије и иду на продају. Тако припремљен ајвар од 
угинуле рибе траје лети највише 10 дана, и то кад је чуван у хладу. 

б) Ако се икра вади из живе рибе, испере се од љиге и онако 
непосољена меће се у решето, у омањим парчадима; ту се пажљиво тр
ља, па се зрна што су прошла кроз ткиво решета усоле колико треба, 
према томе колико ће се времена ајвар чувати. Пошто су зрна стајала 
четврт сата у тој саламури, она поцрне, очврсну и набубре, па се онда 

мећу у кутије. Не пушта се да стоје на гомили, већ у кутији, да се не би 
здробила. 

Пре тридесет и више година риболовни закупац аустријске стране 
Дунава, Емил Екштајн, из Оршаве, прерађивао је икру јесетра, сима и 
паструге на један нарочити начин, који је брижљиво чувао као своју 
тајну, па је од ситне икре добијао крупан црни ајвар који је звао "астра
хан" (као чувени руски морунски ајвар) и који је имао цену бољу од 
онога што је био припремљен на обичан начин. 

* 

У ђердапској области Дунава доста је обилан и крупан со.м, који 
покадшто премаша тежину од 100 килограма. Сом је риба грабљивица, 
и то врло прождрљива. У љеговом желуцу налази се врло разноврсних 

предмета које он сретне по води, обзине их и прогута. Али главна му је 
храна риба, коју он гони и лови. У лов сомови каткад иду у групи и тада 
су сви приближно исте величине. Мањи се не мешају са већима јер би 
их ови изгризли по телу, а можда и прождрли. При лову су му бркови 
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главно оруђе; они му 
помажу ноhу и при мут
ној води да нађе и опипа 
рибу која he му бити 
плен. Сам се при так
вом лову вуче споро и 

опрезно. Бркове испру

жи унапред и најпре њи-

Сл. 9. _ Со.м og 140 кz ма дотакне рибу; пипа-
јуhи је брковима, наро

чито ноhу, он испита величину своје жртве и положај у коме она лежи, 
затим јој се опрезно приближи док својим чељустима не допре до ље. 
Тада, не ~pehyhи се са места, нагло отвори чељуст у коју појури вода да 
попуни празан простор и повуче собом и рибу која he бити жртва, па је 
сом јаким притиском чељусти згњечи и прогута. Ситнију рибу највише 
лови ноhу, и то на површини воде. Тада се може у мирној ноhи, са 

Сл. 10. -Професор Пeilipoвu/1 Пореg 
уловље11оz со.ма og Ј 20 кz 

обале, с времена на време чути оно 

карактеристично "пуцање" насред во
де, произведено отвараљем и затвара

љем сомовских чељусти при лову ри

ба насред воде, или ударањем репа по 

површини воде. Ако тада какав маљи 
сом покуша ловити у близини крупни
јег, овај га нападне, изгризе и отера са 
тога места. 

За мрестеље сом тражи дубљу. а 
мирну воду. Док се из икре не излеже 

ситна риба, он лежи на томе месту и 

чува свој пород од друге рибе. Икри 
му је доста крупна, али је тврда; пос

тоји ипак један начин да се од ље мо
же правити ајвар укуса приближног . . 
морунском или Јесетрином аЈвару. 

Рибари не деле иначе доста рас

простраљено мишљеље да је сом на] 
глупља риба, јер имају прилике да по 
сматрају шта све он покушава чинити 

да се извуче из опасности у којој је. 
Ухваhен у лапташу, или у балачкој 
пређи, или у алову који га је опколио. 

он свом снагом покушава да провали 

пређу, у чему често успева; рибари то 

тада познају по продору који је оста
вио и по љиги на томе продору. Кад то 
не Ј\Юже. он, кад је крупан, својим ду-
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гим и јаким репом обавије табан оранице којом је ухваhен, укочи се у 
таквом положају и рибари имају муке да га, иако је сав замотан у пређу, 

у ораницу. Ухваhен удицом на рибарском струку, или великом 
удицом "самицом" везаном за "гибач", мотку пободену у обалу на месту 
rде је поред обале дубина, он покушава савити удицу, или прегристи јак 
канап што спаја удицу са гибачем, или сломити савитљиви гибач, или га 
истргнути из земље и повуhи собом на воду итд. Чим је својим дугим и 
врло осетљивим брком додирнуо балачку пређу која га је разјапљена 
срела насред воде, он у тренутку окрене назад и ако хитар и опрезан 

р:ибар у томе тренутку нагло не повуче доњи крај пређе и тиме ову брзо 
не затвори, сом за тили час изађе из пређе и рибар, мада је насигурно 
осетио крупну рибу у пређи, извуче је празну. Па и кад је ухваhен и 
добро везан за ораницу, сом покушава преrристи једек којим је везан, 
па се дешава да то и учини. Да би то спречио, искусан риба р онај део једе
ка, што се провлачи кроз уста везаноr сома, обавије комадом старе пређе 
о коју се оштри ситни зуби сома узалуд тупе не допревши до једека. 

* 

Међу економски важнијим врстама риба у ђердапској области, 
једно од бољих места заузима и шаран. То је, поред просте беле рибе, 
најраспрострањенија риба и у тој дунавској области. Њега и у тој обла
сти има више варијетета, међу собом различних по спољљем облику и 
боји. Рибари разликују шарана који је у текуhу воду дошао из баре или 
рита, дебљег, тромијег и затвореније боје, од речног шарана, живљег 
од првога и отвореније жуте боје. Међутим, и у текуhој, дунавској води, 
на самоме камену у дубинама реке, хвата се по који пут шаран црњи од 
барског. И то је шаран који ту живи, а није дошао из баре или рита. 
Затим постоји шаран стањен, издужен, а округао као ваљак; то је 
шаран који долази из далеких румунских "лапова", ритова обраслих 
трском, локвањем и другим воденим биљкама, изишавши из заграђеног 
рита кад му се за то укаже могуhност. У тај мах, кад је изашао из рита, 
он је по површини свога тела, а нарочито по глави, испод пераја, око 
шкрга, по трбуху, препун ситних животињица, пијавица, црвиhа и др., 
који му досађују и натерују га да по изласку из рита, непрестано и не 

тражеhи храну, плива по бр-
зој речној води да би ова са 
њега испирала и скидала те 

непријатне госте. У таквим 
напорима он стиже и у ђерда

пску област, али јако омр
шао, добијајуhи у дужини, а 
rубеhи у ширини и тежини. 
Излазак из рита бива у про
леhе, кад је велика вода; у 

Сл. 11.- Шаран 



192 ЋЕРДАПСКИ РИБОЛОВ И У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ 

маЈу и ЈУНУ он се у масама 

лови у ђердапској области. 
Тада је нпр. интересантно по
сматрати лов аловом и гле

дати како риба прескаче пре
ко низа плутовача на горњем 

крају алова; таква риба је 
искључиво шаран. 

Сл. 12. - Ваљкасtпu шарш1 Јер шаран је од свих ду-
навских риба неоспорно нај

вештиЈИ да се спасе опасно

сти кад је осети. Кад се лови аловом, па кад на њега наиђе "дојњака" 
(доњи крај алова, оптереhен оловицама), шаран прилегне по дну воде, 
главом окренут тамо одакле алов наилази, и остаје тако лежеhи док 
мрежа не пређе преко њега; кад то буде, он се дигне до површине воде, 
весело се праhне, па продужује свој пут кроз воду. А још много чешhе, 
кад осети алов, он исплива до водене површине, прескочи преко плуто

вача и продужује пут. Дешава се да, за време док се алов вуче водом и 

привлачи обали, по десетине шарана прескачу преко њега, што даје 

врло занимљив призор; у алову их у таквим приликама једва остане по 
који комад. Из лапташа шаран врло ретко искаче, јер је пређа дубока и 
мека, па се он у њој забуни као у каквој паучини, или се леђним бодља
ма или перајима закачи за окце пређе. Исто важи и за балачку пређу; 
рибар га осети чим он пипне пређу. па одмах, у тренутку ову затвара. 
Ухваhен у бубњу, шаран покушава наh:и отвор кроз који је ушао; он га 
не налази, али приликом вађења бубља из воде он чини очајне напоре 
да провали пређу и изађе из ље. При зимским риболовима то је сасвим 
друкчије. Риба је тада прилегла по дну реке, обично у мапгурама, нера
внинама по дну; она је тада трома и кад пређа на љу наиђе, диже је као 
какав камен, без икаквог отпора од љене стране. Рибарски струк од по 

неколико стотина уди:ца хвата шарана на глисте или ваљке. И ту се 
види лукавство шарана; он не гута одмах мамац на удици, веh му се при
ближи, обилази око њега, дрпне га устима па се тргне назад. и то пона

вља док му се не учини да нема опасности. па тек онда прогута мамац. 

Ако је мамац ваљак од кукурузног брашна, он га кида комадиh по 
комади:h, док га уди:ца не закачи; он се тада може спасти само тако ако 

је уди:ца закачила саму усну, па се ова искпда од трзања рибе. 
После шарана, најраспростраљенија риба у Ћердапском Дунаву је 

мрена. То је дубинска риба која тражи чисту, бистру, дубоку и брзу во

ду. као и кечига, а не излази у баре и ритове при изливању воде из ре

чноr корита. Достиже у тој речној области тежину до 8 килограма. Не 
храни се рибом. веh само ситним глистама и црвиhИ!\1а које нађе на дну 
воде. Лови се преко целе године, и то и Ј\1режама (лапташем и балачком 
пређом) и удицама (рибарским струком). Мрена је једина дунавска 
риба чија и џигерица нису '3а употребу као храна. 
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Сл. 13. - Mptllи 

Доста је у Ћердапском Дунаву распростраљен и с.муЬ, риба која 
због финоће свога меса има доста високу цену. Има га два варијетета: 
обичан смуђ и смуђ камењар. Први је бео, са слабим загаситим пруга
ма преко леђа, а други има црне попречне пруге преко леђа и хвата се 
по каменитом дну. Обичан смуђ кадшто је врло крупан и може бити 
тежак по неколико килограма; крупан смуђ је кратак, али је широк, 
ваљкаст и здепаст. Смуђ камењар је много мањи. Оба варијетета су ри
бе грабљивице и хране се искључиво рибом. Уловљени смуђ брзо угине 
кад се извуче из воде; стога га рибар мора одмах, и то врло пажљиво, 

убацити у барку чим је из воде извађен. 
Остале врсте риба, много мање, кадшто и незнатне економске 

вредности, јесу оне исте које се лове и у области Дунава више Ђердапа. 
То су: штука, манић, јазава, сви варијетети беле рибе (клен, сабљар, 
буцов, деверика, крупатица, бодорка, кесега, шпицер, цобер, плавонос, 

шљивар, црвенперка и др.), варијетети бодљаве рибе (бандар, гргеч, 
шрац, вретенар, тврдореп). Осим тих обичних врста дунавских риба, у 
Дунав залази из Црног мора, па пловећи уз воду допире и до ђердапске 
области, као и у њу, једна врста морске рибе, налик на дебљу харингу, 
исте величине као ова, коју доњодунавски рибари називају 'iиборШ, 

Сл. 14.- СнуЬ 



194 ЋЕРДАПСКИ РИБОЛОВ И У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ 

Сл. 15. - c,,tyb юшl'Јыtр 

каткад и ску.м.рија. То је сезонска риба: у рано пролеhе она улази из 
мора у Дунав, плива средином реке и на простору испод Ђердапа хвата 
се у то време у доста великим количинама. Нешто слабије се лови у 
самој ђердапској области; одатле узводно постаје све ређа, али се у Гор
њем Дунаву ухвати по који комад, и то искључиво мрежом. Има врло 

танке коске које ишчезну кад се риба приуготови како треба, а месо јој 
је врло пријатног укуса. Сушена на диму, такође је врло пријатног укуса. 



ДРУГИ ОДЕЉАК 

ХИДРОГРАФСКЕ ПРИЛИКЕ ПРИ 
ЋЕРДАПСКИМРИБОЛОВИМА 

ЋЕРДАПСКИ ДУНАВ И ЊЕГОВО КОРИТО 

од Ћердапским Дунавом у ширем смислу подразумева се део 
Дунава између уласка у дунавске кланце испод Голупца, 
одакле већ почиње оно што карактерише ову област: сте
шњавање речног корита, високо подводно стење, напрасне 

промене речног дна, брзаци, букови, вртлози и лов крупне рибе у већим 

размерама, па до доњег, низводног краја данашњег Сипског канала. Тај 
водени простор захвата по дужини Дунава око 100 километара. Овде he 
он бити описан онакав какав је био пре регулације Ђердапа 1890-1896. 
године, а према подацима са којима је имало да се рачуна при тој регу
лацији (по инж. Бела де Гонда, који је био један од главних руковалаца 
радова). 

Beh мало ниже од Голупца Дунав улази у кланац између високих 
планина. Ту се, по дужини од 9 километара, налази један подводни сте
новити плато, над којим није велика дубина. Не могући га подубљавати, 
Дунав се ту гранао на два подводна рукавца дуга 9 км, укупне ширине 
око 2 000 метара и у којима је, при најмаљем водостају бивало по 2-3 
метра дубине. Нагиб воде је ту слаб, око 8 см на километар дужине; то 
је и учинило да се наносима песка и муља створи острво Стара Молдава. 

Одмах испод тога острва речно корита се сужава, тако да већ 
после два километра оно је сужено на 400 метара. При улазу у теснац, 
а почевши од леве дунавске обале, налази се мноштво подводних стена, 

међу којима се усамљени и високи стеновити врх Бабакај уздиже на б 
метара изнад водене поврiпине и почевши од кога се низводно ниже 

безброј каменитих врхова, као и брзака, букова, вирова и вртлога које 
они производе. 

Чим је сишао са подводног платоа код Молдаве, Дунав, стешњава
јући се, добија у дубини; његово дно пада са 2-3 метра дубине на малој 
води, на дубину од 20, местимице и 35 метара, а на тој се дубини ство
рила јака вод ена струја дужине око 5 километара. После тога корита се 
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Сл. 16.- Стена Бабакај 

опет проширује, а дуби
на се смањује, тако да на 
месту где је ширина 
1 000 метара, дубина ни
је веhа од 7 метара испод 
нормале (нуле на водо
меру). Наспрам места 
Алибегова чесма, на де
сној обали, планине са 
Једне и друге стране ре

ке удаљавају се једна од 
друге и Дунав добија 
ширину од 1100 метара. 
Затим се наилази на 
простор где стрми гра

нитни зидови високих 

планина, код Стенке, 

силазе у реку и праве 

јак водени брзак. Стен
ка и подводно стење око ње праве сметње томе брзаку и тиме га праве 

још јачим тамо куда он може пролазити. Ту поред Стенке корито се 
опет шири, планине на левој обали удаљују се од ове и појављује се пи
тома долина Љупкова; кроз њу пролазе потоци Каменица и Ораовица, 
који после киша набујају и наносе у дунавско корито велике количине 
песка, муља и шљунка. Кад се пређе Љупкова, Дунав се сужава на 500 
метара. 

Одатле па на 7 километара низ Дунав појављује се лепа долина ко
ја носи име Брзаска, као и село што се на њој налази. Још два киломе
тра па се стиже у Дренкову, где се налази низводно крај тога првог 
великог дунавског брзака. Испод Дренкове Дунав, који је дотле текао 
према истоку, окреhе свој ток на југоисток, па се од те окуке веh 
почиње чути удаљена хука и бука низводних катаракта. Таласи почињу 

бивати покривени сребрнастом пеном која испољава борбу јаке водене 
струје са подводним. невидљивим врховима стена. Подножје планине 
на левој обали пружа се доста далеко у реку и продужава се у високи 
подводни каменити плато Козлу, па одбија водену струју од леве обале 
на воду. Али струја одмах испод тога места наилази на стеновит праг 

Дојке, који је снажно одбија право ка десној обали Дунава, а овај се ту 
налази стешњен на ширину не веhу од 380 метара. Између Козле и Дој
ке поток Сириња уноси у реку много наноса, правеhи ту испод свог уш

ћа пешчане и шљунковите плитке прудове. Та два каменита подводна 
прага производе, на низводној дужини од 3 километра, јаке букове и 
струје, са нагибом од 80 с:r-л на 1 километар. 

Низводно од Дојке корита реке се опет проширује и на дужини од 
3 км још је испуљено подводним каменитим врхоюнла стена, од којих 
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понека провирује изнад површине воде. На 2 км испод Дојке дугачка 
стена Пјатра Лунга пружа свој шиљати крај на воду. На три и по кило
метра одатле, опет низводно, наилази се на пар стена које носе име 

Бивали, јер по облику и по боји подсеhају на пйр бивала који пливају по 
води. Пошто се прође ушhе поточиhа Јелсове, корита се почиње сте
шњавати, а на левој обали уздиже се плшш1ш Тисковица, покривена 
бујном шумом. Ту се веh јако чује низводна 11 све јача бука на- катарак
тама Излаз и Тахтаљија. Снажна водена струја, не могуhи продубља
вати стеновито дно, простире се у ширину да би нашла одушке. 

Затим се наилази на друге јаке препреке: најпре на стеновити праг 
Излаз, а одмах после овога на стеље Велике и Мале Тахтаљије; мало 
нешто испод тога наилазило се на огроман каменити кљун Гребен који, 
улазеhи са десне обале дубоко у Дунав. сужава га на 420 метара шири
не. Наспрам самога Гребена, а у време мале воде, појављује се камени
ти плато Врањ, који пролаз воде сужава на свега 220 метара. Али чим 
се прођу Гребен и Врањ, Дунав се нагло проuшрује према десној обали 
и добија ширину од 2 километра, образујуhи па томе месту острвца и 
плитке прудове поред своје десне обале. 

Пошто на томе месту брза вода добија нагло и велико проширење, 
одмах испод кљуна Гребена образовао се јак и простран водени вртлог, 
чија је снага у току векова продубљавала дунавско корита и ту ство
рила вир дубок 30 метара, кроз који у вре!\·Iе велике воде није могао 
проhи никакав чамац, нити лађа. А од почетка тог проширења па до 

Доњег Милановца, по дужини реке од З км, дубина воде је 3-9 метара. 
Прошавши кроз тај простор, на једанаест и по километара низвод

но од Гребена, наилазило се на попречан каменити праг Јуц, који прави 
сметње воденом току, задржава га и испод себе прави јак пад воде и 
катаракту; на малој води нагиб тока воде прелази 2 метра на 1 кило
метар. При великој води катаракте нестаје, површина воде се умири и 
ничим не одаје опасан каменити праг који је под њом. То долази отуда 
што у време велике воде уски дунавски теснац Казан, који се налази на 
растојаљу 14 км од Јуца, јако успори ток воде и диж:е јој ниво, чиме јако 
смањује брзину воде пред теснацем, па и преко Јуца. Изнад горњег, 
узводног краја катаракте, а на десној обали Дунава, налази се ушhе буј
не Поречке реке, чији се нанос слаже по целом простору између њеног 
ушhа и Казана и прави, нарочито поред десне обале Дунава, острвца и 
прудове. Томе доприноси и поток Јуц, такође на десној обали Дунава, 
који такође улива у Дунав своје јаке наносе. 

Прошавши катаракту Јуц, Дунав поново мења дотадашњи правац 
и тече у правцу североистока. До теснаца Казана он има правилан, ми
ран ток; дно му је песковито, дубина воде је 6-8 метара на малој води; 
а ширина 600-1 000 метара. Тако пролази поред села Голубиња на де
сној, Тисовице и Плавишевице на левој љеговој обали. Тада се наилази 
на дунавски кланац, теснац Казан, једно од чуда природе, каквих има 
доста у Ћердапском Дунаву. Између два џиновска, стрма, висока, сте-
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новита зида на једној и другој обали, Дунав се нашао одједном стешњен 
на ширину од 170 метара. То је природно чудо, сведок џиновске борбе 
коју од искона води велика река са брдима и стенама да би створила се
би пролаз ка мору. Дунав ту, на дужини од 4 километра, протиче дуби
нам од 20-50 метара (местимице и нешто више) па, изишавши из тес
наца, шири се на 500 метара, са смањеном дубином од 10 метара, какву 
има пролазеhи поред питоме и плодне долине Дуброве. После тога се 
речно корита опет сужава на 180-300 метара, а достиже дубину од 
30-50 метара. Теснац целокупне дужине од 9 км престаје изнад села Ог
радене. ,Нагиб воде у теснацу не износи више од 36 см по километру. 

Кад се прође теснац, Дунав мало скреhе према истоку; планине на 
левој обали размичу се, а речно корита добија ширину од 400-500 
метара. Прођу се села Стара и Нова Оградена и Јешелница на левој 
обали па се, на 10 км испод Казана, наилази на десној обали на нај
важнији ђердапски рибарски центар, Текију, а наспрам ње на тада угар
ску варош Оршаву. Испод Оршаве на левој обали Дунава, река Черна, 
која јако и опасно набуја после великих киша и топљења снега по пла
нинама, убацује своје јаке пешчане и шљунковите наносе у Дунав, 
стварајуhи испод свога ушhа прудове. Затим се, нешто мало низводно, 
наилази на некадашње турско острво Адакале, насред проширеног 

Дунава. 
Одмах испод Адакала Дунав опет мења правац, скреhуhи ка југо

истоку; ту је, на левој обали, речица Водица која је, утичуhи у Дунав, 
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чинила границу између Угарске и Румуније. На томе месту се већ чује 
бука највеће и најопасније катаракте на Ђердапском Дунаву. Издалека 
се низводно виде запенушени дунавски таласи; вода ври као да кључа. 

На два километра од румунског прибрежног места Верчерове отпочи
ње прави, Велики Ђердап (VaskapL!), највећа и одвајкада најопаснија 
сметља за пловидбу. То је једна велика група подводних стена, која се 
по Дунаву пружа уздужно по дужини од 3 километра и чији врхови на 
малој води избијају на површину воде, а препречују ток воде готово по 
целој ширини Дунава. Група стена почива на пространом каменитом 
платоу над којим, у време мале воде, нема више од 2-6 метара дубине, 
док је испред њега, узводно, дубина била 7-18 метара. Тај се плато пру
жа низводно на дужини од 8 км, али катаракта на њему не захвата више 
од 3 км. На томе Великом Ђердапу разликују се ове три секције: 

- прва, на горњем, узводном крају катаракте, где још нема заши
љених, опасних стена и где на иоле већој води нема опасности ни за 
пловидбу, ни за риболов; 

друга, где су опасни букови, вртлози и водени падови, што про

изводи група подводних стена код села Сипа, а које преграђују ток Ду
нава и носе колективни назив Преграда, као и велика група каменитих 
врхова што избијају на површину воде; то је најопаснија секција и за 
пловидбу и за риболов; 

трећа, коју образује водени амбис велике дубине испод камените 
Преграде, у коју се улива вода пошто пређе препреке у другој секцији, 
ударајући ту у безбројне стене и излазећи одатле узбуркана и запену
шена. 

Врхова стена, који се при малој води појављују над њеном повр
шином, има безброј. Већина њих има своје локалне, српске или румун
ске називе, што су им дали некадашљи лађа ри и ђердапски рибари, који 
су међу њима проводили свој век и на њима доживљавали разне дога
ђаје, често и трагичне. То су нпр. стене: Горња и Доња Преграда, Кра
љева стена, Чифутски камен, Колумбачка-Маре, Разбојник, Пјатра

Кумиере, Пјетра-Калугере, Црни прут итд. Код тих стена су толики бу
кови и водени падови да нrтр. Горња Преграда на малој води провири из 
воде пре него Краљева стена која је за 45 см виша од ње или да Разбој
ник избије на површину воде пре него Пјатра-Кумиера која је за 54 см 
виша од те стене. Највећи пад воде је на месту где су те стеновите пре
преке најгушhе; вода, кад запенушена прође између тих препрека, пада 
у дубоки дунавски понор испод њих. 

Кад наспрам Сипа пређе катаракте Великог Ђердапа, Дунав има 

да још на простору дужине од б км удара на високе камените површине, 
платое и зашиљене врхове подводних стена, нарочито на кратком воде

ном простору што носи назив Мали Ђердап. Ту престају катаракте, 
опасне подводне стене и водени падови, па одатле Дунав улази у свој 
нормални, мирни ток који га води ка Црноме мору. Ту се и завршава 
онај бурни део велике реке који носи назив Ђердапски Дунав. 
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РЕЧНО ДНО И ПРОТИЦАЊЕ ВОДЕ 

Облик и састав дна Ћердапског Дунава, од кога зависе у првоме 
реду риболови у тој дунавској области, у непосредној су вези са обли
ком и саставом брда и планина што се више или мање стрмо уздижу на 
једној и другој љеговој обали, као и долина које се указују поред обала 
између љих и планина. И као што је облик терена на обалама неправи
лан, а састављен из стеновитих маса, тако је и са речним дном, које је 
само њихово продужеље у току векова испрано брзом водом. Вода је на 
дну испрала све што се могло испрати; оно што је остало, то су непра
вилни облици каменитих подводних стена и нагли прелази из једне 
дубине у другу, много веhу или много мању. Курба што везује ординате 
дубина до крајности је неправилна, како у уздужном, тако и у попре

чном правцу тока реке. На подножју каквог стеновитог врха, који се 
уздиже над површином воде или на каквом подводном платоу, налази . . 
се често мноштво других зашиљених стена коЈе увек остаЈу под водом. 

Такав је нпр. случај код стена Бабакај, Дојке, Бивали, Враљ, Калника 
и др. 

Горостасне стене, које се стрмо, каткад сасвим усправно уздижу на 
самој обали реке, продужавају се испод водене површине у облику 
каменитог дна, платоа или прагова; ако стрма стена залази даље на 

воду, а на љу наилази брза вода, иза ље се гради јак и простран вртлог, 
као што је нпр. то био случај на Госпођином виру, на виру код Гребена, 
код Калнике итд. 

Што се тиче протицаља воде кроз Ђердап и разлике водених ни

воа у разна доба године, једна доста чудновата чиљеница, запажена тек 
онда кад су хидрографски стручљаци добро проучили ствар, игра у 

томе пресудну улогу. Од свих фактора који утичу на мењаље нивоа 
Ћердапског Дунава, велика дунавска притока Сава је фактор који пре
овлађује у нормалним годинама над свима осталим и даје појави љене 
главне одлике. Јаки придоласци Саве стварају у тој дунавској области 
јаке поплаве; дунавска вода само их одржава и продужује им трајаље. 
Кад се међу собом упореде дијаграми воденог нивоа на Ћердапском 

Дунаву са онима на Сави, одмах се запажа да они иду доста напоредо. 

Највеhи придолазак воде у тој области Дунава :наступа у време кад од 
великих киша набуја Сава, или кад се деси да топљеље снега у савским 

и горњодунавским областиr--1а буде такво да набујале воде са једне и 
друге стране стижу у исто време на ушhе Саве. Слична ствар важи и за 
најниже стаље воденог нивоа у Сави и на Ћердапском Дунаву. Тај ути
цај Саве тако је познат лађарима и рибарима у тој области Дунава да се 
они, обављајуhи своје послове на води, увек интересују о томе "шта 
ради Сава" у тај мах. 

Други један моhан утицајни фактор у ногледу воденог нивоа на 
Ћердапском Дунаву је теснац Казан, нарочито зими при дуготрајним и 
јаким мразевима. Барикаде од леда, које се на лађарском и рибарском 
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Сл. Па. - .. Караш"- йараброg Михаила Пе!Тiровића. Cazpalyeu је 1918. 2оgине; gужина 
13 .м, ширина 2,85 м и висина 1,35 .м; гази о је йраааи О, 70 лt, а tТiере!Тiан Ј лt; моtТiор og 25 кс 

Сл. 17б.- Професор Пe!Тipoвuli (са бели.м шetuиfJOAt) на свом .. Карашу". Параброg је 
био карличасЩ нuзак, а u.мао је найреg gвортщу у којој су сПавали заП.овеgник и 

мтииново!Ја, йа и сопственик каgа је био 1m броgу 
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језику зову "торлаш" и које, поред све дубине воде, спречавају и задр
жавају водени ток, изазивајуhи и поплаве у предњим областима Дуна
ва, причињавају сцене овакве врсте: задржавајуhи воду и дижуhи њен 
ниво у речној области испред теснаца, оне проузрокују опадање нивоа 
у задњим областима Дунава, онима што настају после теснаца; кад се 
ледене барикаде повишењем температуре буду срушиле и лед се крене, 
вода почне нагло протицати кроз теснац, па брзо повиси ниво у области 

испод њега. Али утицај тога фактора се испољава само при врло јаким 
зимама. 

Кад нема тога утицаја стешњавања и спречавања тока воде у Ка
зану, као ни дуготрајних киша за време лета и јесени, варијације воде
ног нивоа на Ћердапском Дунаву су нормалне. Први годишњи и најјачи 

надолазак воде је онај у априлу, мају и јуну; други слабији надолазак 
обично почиње крајем октобра и одржава се у новембру и децембру. 
Најмањи водостај је у августу, септембру и октобру, па затим по други 
пут у јануару или фебруару. Међутим, споредни фактори, као што су . . . . 
Јаке и дуготраЈне кише, понеке године сасвим мељаЈу диЈаграм водостаЈа. 

Шта се при таквим варијацијама воденог нивоа дешава на катарак
тама Ћердапског Дунава? Природно је да препреке, каменити блокови . . 
и стене коЈе штрче до саме површине воде, задржаваЈу ток воде и 

образују водене струје, букове и вртлоге. Beh од Старе Молдаве до 
уласка у ђердапску област испод Голупца, пространи каменити подвод
ни плато диже ниво воде у време малих вода, премда не много. То про
узрокује пад који се oceha код Стенке, где је дно гранитно и не допушта 
продубљиваље. Такво се диза:ње нивоа изнад воде испољава много јаче 
на катарактама Козла-Дојке, затим на онюла на Излазу и Тахтаљији и 
на Гребену, а нарочито на Јуцу. 

Теснац Казан испод Јуца такође диже водени ниво, а не производи 
веhи водени пад. Али кад се пређе Текија и Оршава, наилази се на 
највеhе препоне које Дунав има - на катаракте Великог Ђердапа. На 
каменитом речном дну, а у кориту проширеном до 800 метара, указује 
се стеновита узвишица дужине око 5 км и на њој безброј веhих и ма:њих 
стена, које у време мале воде избијају на њену површину. Гледајући тај 
хаос од стена, које на малој води изгледају као да су потпуно закрчиле 
Дунав, тешко је схватити како та ОГ]ЈОЈ\НШ маса воде може да пролази 

између :њих. Али Дунав ипак туда пролази, провлачеi1и се између тих 

препона у облику стотина поточиhа који својим жубором производе 
ону буку што се чује издалека, још r.шого пре но што се приђе томе хао
су, и која застрашује путника кад се први пут приближава томе опасном 

месту. се ствара разлика воде од 4,27 м на дужини од један и по кило
метар. На идуhем километру све .се то веh утишало и пад на љему није 
веhи од 0,90 м. 

Али све то бива само за вреЈ\!е мале воде, кад ефекат катаракта до
лази до свога пуног изражаја. За вреЈ\!е велике воде ствар стоји сасвим 
друкчије. Подводно стеље, чији врховн штрче. и високе камените под-
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водне узвишице нем~ју тада онакав значај какаu имају при малој води. 
што игра важнщу улогу то су промене ширнне речног корита и по

брзина придошле и набујале воде. У томе погледу ипак се могу 
на Ћердапском Дунаву поделити на две врсте: једне непо

свој ефекат при малој, а друге при uеликој води. Међу првима се 
налазе катаракте: Козла. Излаз. Тахтаљија. Сuињица, Јуц и Велики 

у друге спадају: Дојке, Гребен, делимично Излаз и Велики 

При највећој води забележена је на водомеру у Базјашу висина 
нивоа од 8,10 м над нормалом, а код Стенке 7 м. Катаракта Стенка тада 
се ни најмаље не осећа и не производи никакав пад; вода и на њој има 
нормалну, једнолику брзину све до катаракте Козла. Ту је она великом 
снагом ударала о џиновску стену што је са десне обале штрчала у Дунав 
и правила иза ове простран, дубок и снажан вртлог. назван Госпођин 
вир, некада на великој води врло опасан и за рибарске чамце и за лађе 
са сољу и вином, које су туда наилазиле. 

Код катаракте Дојка при малој води је јак застој воде. чија се брзи
на готово своди на нулу. Али при великој води брзина толико нарасте 

да постаје опасна и за чамце и за лађе које туда наиђу. Брзина се ода
тле смањи и постаје нормална све до катаракта Излаз и Тахтаљија. Пад 
воде од Козла-Дојке до ових последљих катаракта износи З м на 10 км 
дужине. 

Велико стеновито брдо Гребен, које је некад, пре регулације Ђер
дапа, штрчало далеко у Дунав и сужавало му на томе месту корита, 
производило је веома јак пад воде у време кад је она набујала. При 
малој води пад је износио једва 80 см на дужини од 700 м, на којој се он 
у то време осећа. Али тај пад јако порасте кад Дунав надође. па на ис
томе простору од 700 м доспе до 1,60 м. што значи 2,30 см по километру. 
Али осим тога пада воде, на Гребену је тада постојала и друга опасност 
за пловидбу и риболов: простран и снажан водени вртлог над једним 
дубоким речним понором, коме негдашњи ђердапски рибари нису 

могли напипати дно тешким каменом спуштеним у дубину на јаком 
конопцу, јер је вода овај заносила и није му дала сићи усправно на дно. 

Од Гребена до теснаца Казана при великој води пад је врло слаб, 
а брзина воде једнолика и нормална; теснац задржава воду и регулише 
јој брзину. Међутим, нагло сужавање корита има за ефекат јако и на
гло повећање брзине воде при самоме улазу; та брзина, наишавши на 
стену Калника која штрчи над површином воде поред десне обале 

Дунава, производи снажан вртлог који има свој значај за риболов. Од 
Казана до Текије пад је у време велике воде доста јак, а напред је 
приказано шта бива од Текије па до дољега, низводног краја ђердапске 
области. 

Треба још поменути да при великој води, и то кад Сава замути, 
Дунав носи собом велике масе наноса, алувијалних материја, и посте
пено их таложи на местима где брзина воде ослаби. Успут добија још и 
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наносе река, речица и патака што у љега утичу; оно што је крупније, 

таложи недалеко од љиховог ушhа и прави шљунковите плиhаке, а 
уситљен материјал, као што је фини песак, носи дуго и таложи га дале
ко од места где га је примио. Тако се нпр. образују пространи пешчани 
спрудови испод Козле, међу којима је био и некадашљи, ђердапским 
рибарима и лађарима добро познат пруд Мастек, некада од значаја за 
ђердапски риболов. 

РЕЖИМЛЕДА 

Остаје још један хидролошки фактор који је одвајкада био од 
важности за риболов на Ћердапском Дунаву: то је у време јаких зима 

лед и љегова улога у тој дунавској области. Ни у једној реци на европ
ском континенту он нема такав значај за рибарство као у тој области. 

Кад се, у време јаких и дуготрајних мразева, са узвишице на обали 
Дунава погледа нагомилани лед поред обала и ада, застаје се изненађен 
и зачуђен призором који се има пред очима. Изгледа у тај мах да се сав 
лед из Горљег Дунава, Саве, Тисе, Мораве и других дунавских уточица 
нагомилао у велику реку дуж љених обала, прудова и ада, кршеhи се, 

нагомилавајуhи се, правеhи "торлаше" и ледене наслаге. Али у ствари 
није увек тако. Дешава се да је Доњи Дунав пун леда и онда кад се поуз
дано зна да то није лед из Саве, Тисе и Мораве. И успутно задржавање 
леда друкчије је него код других великих река. На овима, лед се задржа
ва на плиhацима, где пловеhи водом удари о плитко дно које га задржи. 
На Дунаву је највеhе задржавање леда баш Шl најдубљем месту, у само
ме Казану, иако ту дубина достиже 50 и више метара. А кад се пажљи
вије посматра нагомилаваље и "торлашење" леда у Казану, могу се у 
појави уочити следеhе фазе. 

Пре свега, нагомилаваље леда пада баш у време зимске мале, кад

што и најмаље воде. Кад ледене санте стигну на улаз у Казан, оне ту за

стају, а пошто је пред самим тим улюом брзина воде врло мала, вода се 

ту леди и санте се слепљују једна уз другу. Нове санте које придолазе, 
или се пељу уз оне што се ту веh налазе и најахују једна другу, или се 
слажу уз љих, или се подвлаче под љих, према нагибима ледених повр

шина. Постепено се образује барикада од ледених маса; она све више 
. . 

расте, тоне под теретом масе што Је над површином воде, расте и Јача, 

па после извесног времена гrочне задржавати не само санте и торлаше 

који непрестано придолазе, в:;h и саму дунавску воду. При томе задр
жаваљу леда игра улогу и стена Калника која, као што је казано, штрчи 

из воде у близини десне обале Дунава и служи при томе заустављаљу и 

задржаваљу санти као сигуран ослонац. 

Ниво воде почиље се тада пељати јер вода једва, и то у млазевима, 
пролази кроз ледене међупросторе. Прве су се санте почеле слагати на 

улазу у Казан: а доцније се њима испуни сав теснацу коме је мртва вода, 
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na је за 8-10 дана сав потпуно закрчен ледом. Вода тада почне нагло 
пред Казаном, а опадати испод њега; то подизање речног нивоа 

испред Казана производи поплаве у дунавској области испред теснаца. 
Простор који захвата тако нагомилани лед обично захвата област 
Дунава од Казана до Плавишевице; кад је зиi\Iа јача, он се пружа и до 
катаракте Јуц; на најјачим и најдуготрајнијим зимама он се пружа до 

Милановца, а врло ретко и до Свињице, поред све брзине воде 
код тога места. 

Нарочито је импозантан призор кад та огромна маса леда крене у 
кад мразеви попусте и лед се почне нагло топити. Санте се, поти

скиване једна другом, стану колоботати, превртати, једна другу најахи
вати, једна другој подилазити, крхати се. Читаве куле од наторлашеног 
леда стану се међу собом сударати, ломити се и са праском обарати, а при 
том се цела ледена маса лагано креhе низ реку у томе хаосу. Величанстве
ни призор праhен је великом лупњавом, праском, буком, тутљавом и 
шкрипаљем, и ко га је једном у животу видео, остаhе увек под утисцима 
које је добио. А сав тај хаос има за ђердапске рибаре ту корисну страну 
што истерује на чистину рибу из љених скровишта у којима, веhином у 
гомилама, проводи зимске студене дане. То су рибари одвајкада искори
шhавали, па и данас искоришhавају, ловеhи својим лапташима или бала
чким пређама у тај м:ах невероватне количине крупне и ситне рибе. 

Једна количина леда, несразмерно мала према оној што закрчује 
Казан, образује се испод излаза из теснаца, креhе се низводно, пролази 
Текију, наилази на Сип и задржи се на стенама Великог Ђердапа, наро
чито на Прегради где се наслаже и образује другу ледену барикаду. Али 
то се дешава само при најјачим зимама, кад се образује још и неколико 
маљих, локалних таквих барикада на појединим местима, па и те бари
каде утичу на промене воденог нивоа. Такав је нпр. случај код катаракти 
Козла-Дојке, код стена Пјетра-Лонга, код стена Бивали и код катаракти 
Излаз-Тахтаљија. Пошто се лед најпре задржи над врховима зашиљених 
подводних стена, то кад су ове одмах испод површине воде, а невидљиве 

су, рибари по месту где запазе да лед стоји распознају да се ту мора нала
зити врх какве стене, ухвате спрам тога места белегу на обали и упамте 
га да не би цепали своје мреже при риболову у близини таквих места. 

Пре регулације Ђердапа лед се готово сваке године задржавао код 
Гребена, а нарочито на великој подводној стени Враљ. То је спречавало 
слободан ток воде па се ова због смаљене брзине лако ледила и гоми
лаљем леда стварала ледене барикаде. Откако је Гребен приликом ре
гулације зарубљен и Дунав на томе месту проширен, на Врању се више 
не стварају такве барикаде и Дунав туда пролази несметано. 

Лева обала Дунава код Оршаве једина је област Ђердапског Дуна
ва, на коју не ударају санте при шаријажи. И при најјачим шаријажама 
у ту област допиру само мање масе леда, потискиване у страну од вели

ких компактних ледених маса. То има свога значаја и за бродарска пре
дузеhа и за рибарство у тој области Дунава. 



ТРЕЋИ ОДЕЉАК 

РИБОЛОВНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ 
ЋЕРДАПСКИХ ХИДРОГРАФСКИХ 

ПРИЛИКА 

ОПШТИ ПОГЛЕД 

ао што је казано у предњем одељку, оно што у хидрограф
ском погледу карактерише Ћердапски Дунав, то су: брзаци, 
букови, вирови са њиховим чеврнтијама, високо подводно 

стење чији врхови штрче над површином воде, катаракте и 
напрасне промене речног дна, на коме са плићака, без икаквог прелаза, 

вода тоне у поноре, и обрнуто, из амбиса се дижу високе камените по

вршине и зашиљене гранитне стене. Рибари су умели згодно употреби

ти те неправилности у своју корист и искуством, које се вековима те
кло, долазити до најпробитачнијих начина на које би их искоришћа
вали. 

Са једне стране, стеновите неплодне обале, отцепљеност од уну
трашљости земље непроходним планинама, врлетима и оскудицом пу

тева, а са друге стране некадашње необично риболовно богатство те 

области Дунава, који је за сиромашна прибрежно становништво увек 
био једино прибежиште и спас, учинили су да су становници ових кра
јева од памтивека били упућени на риболов, одавали му се, проводили 

у њему свој век, непрестано га усавршујући, па предавали своје иску

ство нараштајима што су за њима долазили. 

У исто време, необичне хидрографске прилике, ћудљивост облика 
речног корита, дна и воденог режима, а тако исто и нарочите навике и 

начин живота рибе у Ћердапском Дунаву, чинили су да се риболов у тој 
области морао самостално развијати, и да се он и по својој техничкој 
страни увек морао разликовати од онога у осталим областима велике 

реке, у којима су сасвим друкчије риболовне прилике. Дугачке мреже 

којима се врши риболов на велико у Сави и у Дунаву изнад и испод 
ђердапске области, неупотребљиве су тамо где су онакве хидрографске 
прилике какве су у тој области. Рупе, бездани, снажни вртлози и нео~ 
бична брзина воде баш на оним мести111а која су најбогатија у крупно) 
риби, захтевају нарочита риболовна средства и досетке које у другим 
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не би дале никаквих резултата. док су у ђердапској области 
оне. на таквим местима. једино и биле 1\югућне. 

Тешко да је игде риболов у толикој мери заснован на тачном поз
живота и навика риба. подводш1х 111еста у којима оне пребивају, 

или кроз која путују, на искоришћавању облика дна, водених струја 
вртлога и свођељу вештачких средстава на најпотребнији минимум, 
као што је то случај у ђердапским риболовима. И у осталим риболов-
IПIМ водама рибари који свој посао обављају у иоле веhим размерама, 
морају добро познавати подводн:а места на којима раде, али се то поз
наваље своди на приближне податке о дубинама и о закачкама под во
дом (кладе, камеље, потопљен:е лађе, чамци. скеле, воденице, ленгери 
и др.), за које би мреже запеле и биле упропашћене. Такви су исти пода
ци потребни и за риболов у ђердапској области, али са том разликом 
што ~ни за ту област морају бити многобројнији и потпунији и што се 
мења]у готово са сваким кораком, што су те промене врло нагле, тако 

да се нпр. са песковитог дна од 5-6 метара дубине одједном силази у 
каменити понор од 20-30 метара дубине; да се из мирне воде одједном 
улази у простране и снажне вртлоге који су одвајкада били страшило за 
пловидбу; да се правац водене струје непрестано ломи, каткад и под 
правим углом, одбијајуhи воду час од једне, час од друге обале итд. И те 
прилике рибару је потребно познавати стопу по стопу; од тога му за
виси не само могуhност кретаља по води и маневрисаље риболовним 
справама веh и сам успех лова, јер се са сваком променом хидрограф
ских прилика у води меља и кретање рибе. Стога у ђердапској области 
није ретка ствар да од више рибара, који терају нпр. балачке пређе јед
ним истим путем, један поред другога, неки не ухвате ни комада рибе, 
док други, који боље познају место, згрну на њему обилат лов. 

Осим тога, поставивши своје справе на згодним местима, користе
:lш се воденим струјама или вртлозима, рибар је у овим водама у стаљу 
ништавним средствима постиhи резултате који, по незнатности прос
тора што га заузимају љегове риболовне справе, често необично про
сте, изгледају непојмљиви ако се не води рачун о томе да се рибар у 
ствари више користи оним што му пружа сама природа. У ло га љегових 

справа своди се на то да рибу, веh на љу упуhену природним препрека
ма, у згодном тренутку задржи и ухвати. 

И то је била једна општа карактеристика негдашљих великих 
риболова у ђердапској области: искоришhаваље природних водених 
прилика, брзака, вртлога, разних природних препрека итд. Риболовне 
справе ту се нису одликовале својом величином, као што је случај код 
великих риболова у другим водама (нпр. дугачки алови, дубоки 
лапташи и др.), веh необичном целисходношhу и оштроумношhу, који-

. ма су оне прилагођене своме циљу. Али зато се и тражи велико риба
рска искуство, извежбаност у маневрисаљу алатом, тачно познаваље 
подводног места на коме се ради и навика појединих врста риба. У томе 
и лежи узрок што за сваку врсту справа постоје нарочити специјалисти 
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који искључиво њима рукују, без чијег се учешhа у раду не може рибо
лов таквим справама обављати успешно и који се због тога узимају у 

службу и у местима знатно удаљеним од онога где они стално живе. 
Вредно је поменути да су такве специјалисте одувек били искључиво 
наши прибрежни становници, најчешhе Текијанци и Милановчани. Мо
же се и то тврдити да је одвајкада целокупни риболов у ђердапској об
ласти углавном био у рукама наших људи. А ти риболови не само да су 
подмиривали потребе нашега прибрежног становништва веh су лиферо

вали и знатне количине рибе и њеног ајвара за извоз у иностранство. 

СТАРИ, ИШЧЕЗЛИ НА ЧИНИ ВЕЛИКИХ ЂЕРДАП СКИХ 
РИБОЛОВА 

Најинтересантнији и најпродуктивнији начини риболова, који су 
вековима употребљавани на Ћердапском Дунаву, а данас су потпуно и 

занавек ишчезли, то су они основани на употреби великих рибарских 

клопки у које риба улази и где се она хвата упуhена на клопку природ
ним или вештачким препрекама. Ти he начини овде бити описани са по
требним појединостима техничке природе, као и са онима за које писац 
налази да није излишно спасти их од заборава док још за то има време
на и док им и сама успомена ниЈе занавек ишLreзm:t. 

Гарде 

Ономе који је пре ранијег светског рата пролазио Дунавом кроз 
Доњи Ђердап, морале су привуhи пажљу велике рибарске направе 
наспрам села Сипа, управо поред и између српских ада. То су били по 
стотину метара дугачки плотови и поплети који се дижу из воде, и то 
насред Дунава, онде где је он најбржи, и за које би се, да нису далеко на 
води и да им није онако необичан распоред, могло помишљати да су 

остаци какве разрушене грађевине коју је вода потопила. Свака од тих 
направа састојала се од по два дугачка плота који иду косо низводно је
дан другоме у сусрет, тако да образују једну левкасту грађевину са ши
рим отвором са оне стране са које вода тече, а са уским пролазом онде 
где вода из ње излази. То су биле у раннје време чувене "књажеве гар
де" у којима су се хватале невероватне кошrчrше сваковрсне рибе и које 
су биле утолико рентабилније што су радиле и дању и ноhу, аутомат
ски, без потребе људске снаге и без оне непрекидне напрегнуте пажње 

и напора. које захтевају друге риболовне справе. 
Принцип на коме је била основана конструкција гарди и риболов 

на ЊИ!\fа био је тај да сама брза, јака вода убацује кроз 1ьих рибу у р:ибо
ловну клопку постављену на изла:шом крају направе. На t·лесту где је 
вода била веома а не сувише дубока, поЈ\юћу два дугачка плота. 
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Сл" 18. - fiiJ!!fU /,"u!f ('иии 

који полазе од дунавског дна и издижу се шшщ површине воде. те се 
брза вода стешњава и упуhује да излази на доста узан отвор на коме се 
оба плота сучељавају. Риба која наиђе на ropiыt, узводни крај направе, 
широк по неколико десетина метара, створи се у простору између тих 
плотова и упуhена је самим плотовиl\tа и брзом водом између њих на 
доњи, низводни узан отвор. Она буде врло великом снагом воде. која ту 
има јак пад. протерана кроз тај отвор. Ако се, дакле, на томе отвору 
рашири јака разјапљена кеса од пређе. која би отвор потпуно затвара
ла, а кроз своја окца пропуштала само воду и ситне предмете, риба би 
била таквом снагом гурнута у ту кесу да ма колико била крупна и сна

жна, не би могла натраг, веh бн у кеси морала остати све до доласка ри

бара који би с времена на време дошш1 да "внзитирају гарду" и одатле 
је вадили у велики чамац који стоји 
привезан при томе отвору. 

О јачини те водене снаге, која 
убацује рибу у ову кесу и задржава 
Је у њој, може се судити по томе 
што је риба, кад је веh допрла у ке
су. том снагом толико приљубљен<t 

уз окца пређе да се често сва искр
вави и да се, кад из кесе буде изва

ђена, на њој познају дубоки ожиљ
ци тих окаца. Дешавало се врло че
сто да се у пређи, поред свега тога 
што су јој окца врло крупна и прос
трана, нађе и ситна риба која б11 
могла врло лако кроз окца проhи н 

МЕКА ВоА.А 

ЉУ ТАЦ, -
Сл. N. - Прш1ций zapgi! 
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из. кесе изаhи да је вода 
ниЈе тако притисла попре

ко преко окца да она не 

може ни мрднути. 

Кеса се на јакоме ло
ву придизала три пута на 

дан: изјутра, у подне и уве
че; на слабијем лову то се 
чинило само изјутра и уве
че; обично је најпродукти
вније било јутарње приди
зање. То се вршило са два 
чамца ( оранице ), а вршила 
су га по четири човека. За 

таЈ се посао захтевало осо

бито познаваље посла и 

умешност, да би се орани

ца могла одржати и њоме 

маневрисати на онако ја
кој води каква је била на 
месту где је гарда била по
стављена, а на самоме ље

ном излазном отвору. 

Гарде су се поставља
ле или између две аде, ако 
је из љих текла врло брза 

Сл. 20. - МрежасШа кеса на 2apgu са йрофесоро.м вода, а дно је песковито И 
ПеШровuћем у йослу не сувише дубоко, или по-

ред какве аде где је испу
љен такав услов. Најподеснија су била она места на којима би вода на 
горњем отвору гарде широком око 60-80 метара, имала дубину од 3-4 
метра, а на доњем отвору, широком око 4 метра, исту дубину. Гарде су 
радиле само на средњој и великој води; кад Дунав јако опадне, неке од 

љих су остајале на суву, или се брзина воде у њима толико умаљила да 
нису могле радити. Тада су оне оправљане или су дотериване за идућу 
сезону рада. 

Све су се гарде налазиле наспрам села Сипа. Њих је раније, у време 
врло издашног риболова, било осам, доцније пет, затим четири, а пред 
сам светски рат свега три. Сад је од љих остала још само успомена. Оне 
су на томе месту постојале од незапамћених времена и у путописима стра
наца из прошлих векова помиљу се као велика дунавска интересантност. 

До владе кљаза Милоша оне су припадале адакалским Турцима 
који су оставили реиутацију вештих и искусних рибара и од којих је 
тамошље прибрежно становништво доста наследила у погледу вешти

не рибареља. Књаз Милош је, за време своје прве владавине, откупио 
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гарде од Турака. па су отада оне носи
ле назив "књажеве гарде", Доцније су 

прешле у састав Краљевских добара. 
нису за време светског рата са

сюнл ишчезле да од љих не остане ш1 

трага. 
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Гарде су. још од књаза Милоша. 
издаване под закуп, а закупна цена у 

оно време, кад је риба продавана по 
марјаш или по два марјаша ока. а 
морунски и јесетров ајвар по два или 
три цванцика ока, била је. према го
динама. по неколико стотина дуката 

годишље. Према успоменама данас 
још живих савременика некадашњсг 

рада на гардама, најстарији закупац 
гарди, који је још остао у њиховт.1 па
мћељу, био је Коста Гардаџија, који је 
дошао из Смедерева у Кладово, заку
пио гарде за кратко време, имао срећу 

да су били одлични риболови, обога
тио се, па се вратио у Смедерево. По

сле љега био је закупац, опет за кра
тко време, Николај Костачевић ( зва
ни Раша) из Кладова, затим румунски Сл. ]Ј.- Jecemap ухваhен У zapgu 

трговац Јоница из Турн-Северина. 
После љега је за дужи низ година гарде држао под закуп Никола Гар
даџија из Доњег Милановца, који се ради тога посла био доселио у 
Кладово. После Николе држао их је за време од две године трговац 
Преда Димитријевић у ортаклуку са Ј о ван ом Граовцем, трговце м, али 
су у подузећу настрадали, јер су биле лоше риболовне године, а . . . 
напослетку, пред краЈ љиховог закупа, надошла Је велика вода, па им Је 

набујали Дунав разрушио гарде и однео собом њихове плотове. 
Око 1873. године гарде је закупио Димитрије Томић, трговац из 

Кладова, добар и честит човек, познат као такав у целоме томе крају. 
Кад је узео гарде под закуп, а лов је на њима у то време био обилан, 
приредио је на сипској ади Домоглед весеље о коме се годинама прича
ло и о коме још постоји успомена код старих Кладовљана и Сипљана. 
На весеље је позвао велики број гостију из Кл ад ова. Неготина, Оршаве 
и Турн-Северина. Потрошено је неколико крупних ајваритих јесетра и 

маса друге рибе уловљене на гарди поред аде; попијено је много најбо
љег неготинског вина и била је велика игранка и бучно весеље. 

Димитрије Томић је на гардама добро зарађивао и стекао лепо 
имаље и трговачки капитал. Око 1894. године он се убио због неких не
згода са меницама, па га је на гардама наследио љегов синовац Ђорђе 
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Томић, добар трговац кладовски и последњи закупац гарди. Од свију 
закушща он је најдуже држао гарде Род закуп и на њима је, нарочито 
првих година рада, имао доста cpelre. Плаhао је закупну цену око 20Q ду~ 
ката годишље, али је био обавеза.~ј>редовно слати ајвар за Двор_у Бео-

у љеговој куhи, дуhану и матазама стајали су чаброви и качи:це . . . 
пуни морунског и .Јесетровог а.Јвара, од кога се Један део продавао од-

мах, у свежем стаљу, а други је, боље прерађен и усољен, чекао на ку
пце. Ајвара је било толико да су се ЊИЈ\,rе ранили 11юмци и шегрти у 
Томићевој радњи, а укуhани су га једва 1\Югли очима гледати. Очи
шhени и на каишеве исечени моруни, јесетре, крупни сомови, паструге, 
крупне кечиге и шарани висили су на коrюrщима, сушеhи се на сунцу; то 

је била негдашња чувена "батока". У великим кацама у магази насла
гана је била усољена риба, која he се уз велики пост продавати не само 
по околини, веh и по удаљеним r-raшиl\-I варопшма и селима, кадшто и у 

Румунији и Бугарској. Ко се од наших савременика, зашлих веh у годи
не, а који су у својој младости имали прилике путовати кроз Ђердап, не 
ceha оних горостасних моруна које су рибари на расточеним воловским 
колима вукли са места где су уловљени до Томић_еве куhе у Кладову и 
његове радионице за сољење рибе и спрс:шљаље ајвара, гледајуhи како 
је глава рибе везана за предњи труп кола, а реп јој се вуче по земљи за 

' колима? Ко се од њих не сећа оних баснословно ниских цена по којима 
се у то време могла у Кладову купнти фина риба и љен ајвар, а зашта 
се, при свој нечувеној јевтиноhи, онда узrшао тако велики новац? 

Све је то сад отишло у неповрат, а у најблнжој будуhноти, бар ако 

се не забележи, отиhи he и у вечити заборав, Од негдашње масе "гарда
џија", који су радили на гардама, остало их је у животу још свега њих 
5-6. Кроз руке тих људи прошле су стотине хиљада килограма ђер
дапске рибе, ухваhене на гардама, а то су данас сиромашни сељани села 

Сипа који, грејуhи се на сунцу пореп дунавске обале, бацају меланхо-
. . 

личне погледе на места на КОЈИМа су некад проводили СВОЈ век. 

Због јако ослабљеног лова на гард<ша и због штете коју је 1906. 
године причинио набујали Пvнав, tшпевrшt II<l гарде велике кладе које су 
разрушиле плотове, закупш~ Тюрђе Tol\шl1 6110 се за једно кратко време 
одрекао закупа. Тада му је адвокат краљrще Наталнје одобрио да, пошто 
гарде буде оправио о своме трсЈшку, др>КЈI 11х отада бесплатно док буде 
имао рачуна, да би од љих бар OC(ilO траг 11 ycJJOI\IeJI<l. Светски рат учинио 
је и томе крај~ запуштене гарде ]Нsрушно је сам Дунав и оне отада нису 
више ни постављане. Главни узрок !ЫIXOBOI\I напуштаљу лежи у томе што 

се дунавски брзак (љутац) одбио са плнЈ1ака на KOI\!e је био раније; брзак 
је прешао на дубину где се не може поонјатн коље за плотове. Вода на 
местима где су биле гарде нема више снаге J\Ll утерује рибу на дољи отвор 
гарде, где је чека и прогута paзjatiЉeJia 1\Iрсжа_ Пршшком процене штете 

коју је регулација Ђердапа, yчiШIIВШII на дун;шскir брзак промени свој 
правац, причинила риболову на гард<1ма, унравн Краљевских добара ис

пл<1t1сш1је за тако шта ништавна cyi\Ia од 40 000 !(liJ!apa, 
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Кад је писац ових редова са својим рибарским момцима почетком 
деветстотих година ловио рибу по Ћердапу, још су постојале три гарде 
које су се са брода издалека могле спазити код сипских ада. То су биле 
гарде Црквиште, Домоглед и Караташ: Домоглед се налазио у средини 
између других двеју. Од Сипљана, који су у то време на њима радили, 
писац се добро ceha њих неколицине, и то: Ј она Савиhа, Ђорђа Дола
новиhа, Јована Калиновиhа, Ђорђа и Ди!lпприја Добриhа, Јована Ска
лушевиhа, Лазара и Ђорђа Бренчиhа, који су радили код закупца Томи
hа и од којих су неки и данас живи. Јон Савић је био "котумбаша" код 
Томиhа, тј. његов заступник на гардама, који је издавао наредбе гарда
џијама, као и плату, храну и пиhе, а водио рачуна о уловљеној риби. 

Нека је још, као успомена на негдашње гарде, поменуто и то да је 
Једном, мислим почетком деветстотих година, услед квара на крми при 

узводном путовању, путнички ђердапски брод ,Дар Никола", под запо

ведништвом капетана Стеве Јовановића, вода нанела усред једне од 
гарди, где је брод причинио велику штету, али се ипак из гарде извукао 
без квара. 

Они што су радили на негдашњим гардама мисле да би ипак једна 
од њих могла бити продуктивна: то би била она што би се поставила на 
месту где је постојала гарда Црквиште. Ту је вода доста брза, а дубина 
не премаша 4 метра, као што је било и раније на старој гарди. 

Напослетку, од интереса је напоменути да једна врста гарди сли
чног облика као сипске гарде постоји и на руским рекама што утичу у 
Црно море. Али те гарде имају друкчију намену. Наместо тога да се 
постављају на брзој, а плиткој води, која ће сама својом снагом утери
вати рибу у мрежу, оне се постављају на обичној води где је пролаз кру
пне рибе, а имају за циљ само то да рибу упућују на место где ју је лако 
ухватити. И оне имају облик сипских гарди: два дугачка плота који се 
сучељавају и упуhују рибу на узан отвор левкастог простора између 
њих: на томе је отвору чекају рибари н хватају на сасвим примитиван 
начин. Рибарска инсталација подсећа на оне ~Iного вeher обима, при 
морском риболову, назване "мадраге", за лов туљсва при љеговим ми

грацијама. Те инсталације, преградс од јаке, а ретке пређе, упуhују рибу 
на место звано "соба смрти", са кога се IIIIje;~нa неће спасти. 

Рибарска ююпка "сет" 

На десној обали Дунава, нспод Добре, на 160. километру од Бео
града, у близини бучне катаракте Козла-Дојке. налазило се одвајкада 
па све до пре које године после светског рата чувено риболовно Ј\·Iесто 

Госпођин вир. На са11юј катарактЈI, BIIIIJe које је средшюм реке велика 
издиже се са речног Ј(На )\О сше IIOB]JШIJHe воде стена Козла, а 

нешто мало испод н,е стене Дојке. Ове Iюсле;(ље опбацују масу брзе 
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дунавске воде ка десној обали, II та вода испод велике обалске стене 
,,Госпођин" прави јак, простран 11 дубок вир 11 вртлог. за који су негда
шњи ђердапски рибари тврдили да неыа дна. врло опасан :;а оне који ту 

чамцем или омањом лађо1>.1. а не познају 1-а добро. Тим одбијаљем 

воде ка десној обали створен је испод тога t-.Iecтa, а насред Дунава, 
некада чувени пешчани пруд, којп су рибари и лађари звали Мастек. 

Путујући пре светског рата од Добре ка Дољем Милановцу, пут
ник је морао на томе месту где је био вир, уз саму десну обалу Дунава. 
запазити Једну велику стену, која се сасвнм усправно диже из воде, 

достиже знатну висину над овом. ЧI!!IИ поду:жи простор обале потпуно 

неприступним и даје јој необнчно ДЈШЈЫI шглеr\. Одt~шх испод те стене, 
заклону који она даје од л=>уте f\'iатицс. падала ЈС у очи једна дрвена ла-
чудно.г изгледа: три високе катарке са чекрци111а на љиховим врхови

ма. о КОЈИМа висе тешки камени терети, нехот1ще привлаче пажњу и 

изазивају радозналост. Лађа је ту и даљу и ноћу, добро уленгерена и 
привезана за обалу, непомична и без икаквог знака да се на њој шта 
креће или ради. Само у извесним тренуцима, ако је путника случај на
нео да туда бродом или чамцем прође кад треба, приметио би на непо
мичној лађи неку изенанадну и особиту живост: тсшки терети што висе 
на врховима катарки стропоштюза.ЈУ се са великом лупом и праском у 

воду; два-три рибара, за које се тек тада видн да су се налазили на лађи, 
устумарали су се по овој и изгледају да се боре са нечим невидљивим, а 
што им задаје доста муке. Борба, журба и цео покрет једва да трају који 
минут; одмах после тога на лађи је завладала иста непомичност и ти-

Сл. 23.- КлоПtш .,cr!Тt" tm ГocПиiJlllliJJ\t t!llf!Y 
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шина као и пре тога. Крупан морун, сим или сом, ухваhени у простра
ној кесастој мрежи коју су каменити терети својим падом у воду затво
рили, веh су савладани и дивљом лозом привезани уз бок лађе. 

То необично место је некада чувени Госпођин вир, пре регулације 
једно од најјачих риболовних места на целоме Дунаву. Лађа, која је ста
јала непомична на томе месту, била је ту постављена ради риболова, а 
необична живост на њој у извесним тренуцима била је борба рибара са 
ухваhеном крупном рибом. То је риболовно место, кад су биле добре 
године, доносило закупцу знатне приходе; љегова продуктивност опра

вдавала је знатне трошкове око рибарске инсталације, издржавања мо
мака и аренде, са којима је било скопчано риба рск о предузеhе на њему. 

Принцип на коме је био основан риболов на Госпођином виру, 
један је од најинтересантнијих међу онима које је уоште оштроумље 
рибара могло измислити у тој непрекидној и вајкадашњој борби са ри
бом. Целокупна рибарска инсталација није ништа друго до једна врста 
клопке: риба се не иде тражити као са други!II великим справама, веh се 

чека на подесном месту на које he је сама водена струја, матица и врт
лог упутити чим се буде затекла ма где у близини; вода he је сама сво
јом снагом гурати у мрежу која има облик разјапљене чељусти што се 
у тренутку затварају чим очекивапп плен у ЈЪУ уђе. 

Сам принцип изведен је у појединостима на начин који he овде 
бити описан. Више горостасне стене. која од саме обале штрчи на воду. 

налази се веома Јака во

цена струја. Ова, наи
шавши на стену, буде од 

овеодб~енаискреhеса 
свога правца, па одмах 

нснод стене, као увек у 

такВОЈ прилици, прави 

необично јак вртлог 
( чсврнтију) који захва
та доста велики про~ 

тор и рачунао се као ]С

пан од најјачих вртлога 
~1сђу сшша онима који
~Iа нзобилује Ђердап
СКЈ! Дунав. Ту је, на ТОЈ•Ле 
вртлогу, у исти мах и 

С.1. 24. - с,·IП 1111 Гппrп6иип.н mrJ!-'' врло велика дубина, пpa-

BII aiirбиc, тт то је у своје 

време било једно од најопаснијих rлеста у Дунаву. Вртлог враћа одбачену 
вопу најпре ка обали, а заТНЈ\1 је одбпја од обале. тиме прави букове и 

упућује воду да са врло великом снагом пt:рс порсп саl\н:: обале и велике 
стене. 
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Сл. 25. - СеiП u крсГйшu на ГосйиЬшюАt вuру; Професор ПeiПpoвult cclioju у белој 
кошуљи и шеишру 

На месту где је та струја најјача, постављена је и добро уленгере
на поменута рибарска лађа, управно па правац струје; лађа је привезана 

тако да јој ни јака водена струја на којој се она попречила, ни ветрови 
који имају необичну снагу на томе месту Дунава, не могу наудити. Са 
лађе се, и то са њеног бака супротног ономе на који струја непосредно 
удара, спушта у воду врло јака пређа од дебелог канапа, са пространим 
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Сл. 26. - Oйirюpeu ссш Cllf!(lfll 

окцима. Пређа има об
лик простране кесе чији 

се горљи обод распро

стре дуж бока лађе, а 

доњи и бочни ободи за
тегнути су помоhу три 

усправне дугачке под

водне мотке, које могу 
клизати дуж три успра

IШе гредице добро утвр

l)ене за бок лађе. Кад се 
те три мотке притиском 

наниже добро затегну, 
кеса остаЈе отворена, и 

утолико је отворенија 
уколико су те мотке 

дубље у воду гурнуте. 
Снажна водена струја, 
коЈа удара право на от

вор кесе, надима ову и 

држи Је разЈапљену као 

какву огромну чељуст 

која очекује свој плен. 
За крајеве трију покре-
тних мотака везан Је по 

један јак и дугачак конопац; сваки од ових обавијен је око по једнога од 
три чекрка везаних за врхове катарки. У исто време за сваки од тих 

конопаца, пошто је обавијен око свога чекрка, везан је по један тежак 
тег од камена; кад се пусти да тегови падну са висине у воду, они повуку 

собом и конопац, а тиме подигну и мотке што затварају кесу од пређе, 
те се тако пређа одједанпут затвори. Полож:ај, !Јак, тих тегова регу
лисан је помоhу друга три конотща. који кад се снагом рибара повуку, 

тегови се одигну до врхова катарки II ту стоЈе тако уздигнути све дотле 

док су ти конопци затегнути. А то ће бнтн све дотле док рибар, који је 
на стражи. не повуче рукоы једал чеп, завучен у рупу пробушену на 

канатама лађе, око кога су обавијени и затегнутп конопци што држе 
тегове на врховима катарки. 

Тако намештена рибарска напраuа, права рнбља клопка. назива се 
од рибара ,.сет". Њor-.re се рукује 11 хвата риба на следећи начин. Гура

јући наниже покретне мотке, тако да ове КЈЈIЈзе 1\УЖ непокретних гре
дица, рибари учине да се кеса од пређе отвори. IЗода, ударајући на њен 
отвор, надима кесу If даје јој облик попщан д,а задржи све што у њу 
наиђе. Тегови од камена тада су уздИ!'!!УТИ 110 caмiiX врхова катарки. а 
конопци КОЈИ те тегове одржавщу на тоЈ BIICIШII :3<пегнути су и ску

пљени око чепа што стојн нспрен рпбара кој11 је на стражи. Рибар. кад 
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Сл. 27. - Отворен сет са страпе Сл. 28. - ЗшТtrюреп cetТt 

је сео поред тога чепа, узео је у руку и обмотао око прста неколико 
канапа КОЈИ долазе са разних делова мреже, па онда чека тренутак да 

ступи у акцију. 

У време кад ова клопка ради, риба се креhе или уз воду, или низ 

воду. Ако путује уз воду, као што је то случај у пролеће или почетком 
лета, пошто је с воде веома јака брзина и матица, заморена риба радо 
скреhе са ње и залази у воде где је та брзина мања и где би се или одмо
рила, или мекшом водом продужила пут даље уз воду. Десно не може 

скренути јер је и тамо велика брзина воде: остаје јој само лева страна, 
она испод велике стене, уз саму обалу, а где је у исто време и велика 

дубина и лиман. Скренувши у тај лиман, риба се пода воденој струји 
која је у први мах лагано, али поступно, а после све брже носи у вртлог 

који he је упутити месту где је чека пропаст. Бук, који непрестано ради 
на томе месту, избаци рибу близу површине воде. где је подухвати јака 
струја и упути је право у разјапљену кесу од пређе. Ушавши у ову, риба 
задрма који од канапа што полазе од разних делова пређе, а које рибар 
држи сакупљене у руци, и тиме га извести о тo:r-.re да Је ушла у мрежу. 

Тако извештен рибар у тренутку зграби чеп. снажно га повуче себи и 
тиме ослободи затеге конопце што држе тегове на висини; тешки 

тегови, ослобођени онога што их је држало на тој висини, великом 
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брзином и лупњавом стропоштају се наниже у воду. Својим падом они 
повуку конопце везане за покретне мотке, ове нагло издигну усправно 

увис и тиме учине да се мрежа одједноi\I затвори. То све бива за један 
тренутак~ вода одмах избаци својом брзином пређу на површину и онда 
се у овој примети ухваhена крупна риба како се преплашена отима да 
прође кроз пређу што је од свих страна замотава, из које јој је више 
немогуhан излазак. Рибари, љих тројица, који у колиби на лађи чекају 
тај тренутак, прискоче у помоh ономе што је дотле стражарио и затво
рио мрежу, па привлачеhи пређу лађи довуку и саму рибу до каната ове; 
подухвативши је за вилице и пераја, издигну јој главу на канате, ударе 
је два-три пута по глави тешким дрвеним маљем да би је онесвестили, 
провуку јој комад дивље лозе кроз уста и шкржни отвор, извуку је из 
мреже, па је спусте у воду и добро вежу за лађу. Покаткад се између ри
бе у води и рибара отвори читава борба~ крупна риба се очајно брани, 
колобата се, преврhе се у води, удара репоы и даје се савладати тек по
сле упорне борбе. Кад је веh савладава, везана н спуштена у воду, посао 

је свршен и клопка се намешта за дочек друге рибе. 
На овај се начин хвата само крупна риба: морун, јесетар, сим, сом, 

а кадшто и крупан шаран, јер су окца на 1\'Iрежи пространа, па пропу
штају ситнију рибу. Кадшто падне и по која паструга, која је врло мирна 
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11 слабо се брани. Најrшшс се отныа соы. кога је 11 1111ачс најтежс савла
'\атп због њсrовс гшпкостrr II љнгсш'.; коже. а 11 'JGor· вслш(t: снi.lге КОЈУ 
има у репу. Необнчан је бнвао пршор Kc\f\ се )(t:CJI 1\Lt с<:: у ј<::дшr нстн ыах 
ухвати и крупан соы rr каква бодљава круrша piiCJa. као IIIIp. јссетар rшн 
:пм. Својиt.! шиљатиы. а веома тврЈi!ш Goчrr1ш 11 nt:l)rrшi нпrповrша је
:стар. колобатајуhи се н преврћуlш се 110 'JilTiюpc1юj IrpeiJ"· боде голи
шавог сома, којн се ВIШЈе узбушr он тor·cl IIo ОЈ\ or1aCIIOCTII у којој је, н 
rюнекад тако избоден искрваrш сву околну ВОЈ\У rrpt: IIO што Gуде савла
rџш н извучен IIЗ мреже. 

Риболов на Госпођшrоћr внру бно је још од д;:шшttшыrх вреr-.rена 
rrувен са своје издюшюстн у крушюј рнб11. Он се нo~riiЉe у je)(rroj пове
љи кнеза Лазара из времена око 1379. ГOJ\IIIre. у којој се каже да је Внр 
уступљен староме манастнру Ж!(рслу (Гор11,аку) н означ;ша се као "вир 
више Пореча и Гребен·· (Ст. l-!oвaкcJim!l: .. ЗакОЈЈСКЈI crю~Ie!fJЩI! срнских 
r1ржава средљега века''. Беогрсщ, 1912. r·од .. стр. 77 t ). Нешто uише уз
водно од тога места био је некада rrpacтap11 ~1arшcтrrp Свете Богоро
rџще, по коме је вир п добио своје име. Pa:шaлirlrc ~raшtcтirpa трајале су 
[\О 1830. године кад су нх порушили окошiiЈ ссљ;щп тражећи ,.благо 
цара Радована" (по Миленку Вукнћевпћу). А у једној повељи се наводи: 
,У Звижду је био Вир Госпођнн на Дунаву'· (Летопис 1847, IV, 53). 

Због своје некадашље велике продуктивпости, Госпођин вир је 
~оцније одузет манастиру, па је издаван под закуп од стране државе. У 
~ругој половини прошлога века држали су 
га, за дужи низ година, стари доњо!\ншано

вачки кафеџија Ђорђе Боркан и снп му Јо
ван. Поред тих дугогодишљих закупаца др

ж:али су га још, али за краl1е време. н Ћорl)е 
Стешиh, трговац из Дољег Милановца, тр

говац Зариh из истог места и Крста Јорда

'Iевиh. кафеџија из Текије. Боркан је у своје 
време плаhао по 7 000 динара годишље за
купнине. Закупац Стешиh (1903-1907.г.) 
плаhао је 2 800 динара, а једно време н 2 000 
цинара. Последља закупнина, онда кад је 
риболов на Виру био сасвим ослабио, изно
сила је 500 динара. Закупац је имао закљу
чене уговоре са рибарским трговцима Јп 

Текије и Оршаве, по којима је имао преда

вати овима сву ухваhену крупну рнбу. Тш~о 
је нпр. закупац Стешиh имао уговор са тек

ијским рибарским трговцем Димитрнје~r 
Војимировиhем Моројем да овоме продаје 
сву ајвариту рибу по 2,50 динара, а јаловц11 
по 1,10 динара килограм, са об11везом да 
закупац Вира довози о своме трошку рпбу 

Сл. 30. - !11opyu yxвalи:ll у 
клойку 
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до Дољег Милановца а ту да је прими рибарски трговац и превози је 
даље. 

Риболов на Госпођином виру више не постоји. нити he икад више 
постојати. Он је, услед промена у дунавском кориту, после регулације, 
све више слабио, док није пре двадесетак година сасвим напуштен. 
Последља званична објава за љегово издавюье под закуп од стране 
државе изашла је у ,.Српским новиш1мсl'' од 2. априла 1909. године; том 
приликом је проширен рејон закупа, а то проширеље обухватило је 
простор од места Стубице (Самара) до Старог Госпођиног вира. Тај 
стари вир био је нешто више, узводно, од доцнијега који је издаван под 
закуп, али је у љему био онемогуhен рад тиме што се са брода одрони
ла огромна стена и пала баш у вир. Стога је рибарска инсталација била 
пренесена на доцније место, на коме се риба ловила све док и тај вир 
није морао бити напуштен. А узроци тoNre слабљељу и потпуном на
пуштаљу риболова на томе месту били су следеhи. 

Велики пруд Мастек. о коме је напред била реч. а који се пружао 
од леве обале ка средини Дунава и даље. као и многобројна крупно ка
меље на дну воде. сметали су пролазу риби кад она путује и упуhивали 
је на дубину, у правцу Госпођипог вира. Тада су, пре регулације Ђерда

па, путпички и теретни бродови морали пролазити поред самог вира, 

јер им је због пруда и камеља било немогуhно пловити даље водом. 
Приликом регулације те су смет:ње за шювидбу отклољене; кроз сам 
Мастек прокопан је канал којим пролазе бродови, а тако исто и риба у 
своме путоваљу. тако да више нема шта да је упуhује ка Виру. Осим 
тога, јаки брзаци на Јуцу и код Гре бена чине да је риби ту тешко извуhи 
се уз воду и допрети до водене области у којој је Госпођин вир. О томе 
сведочи и издашан риболов који се после регулације обавља на прос
тору између Јуца и Гребена, а чему је узрок тешкоhа да се риба извуче 
даље узводно из тог простора. Због тога до Госпоt)иног вира допире 
много маље рибе него пре регулације. 

Риболов на друrпм ђсрдшюшм внровнма 

Иста риболовна клопка "сет" употребљшзала се још и на неколико 
других места на Ћердапском Дунаву. Тако. она је употребљена нпр. код 
Калнике испред Казана. где су је држали још у своје време турски ри
бари. И ту је био исти начин аутоматског затваршьа мреже. као на том 
виру, али не помоhу катарки и чекрка, као на томе виру, веh помоhу 

ђерма: једна направа, слпчна !)ерму који1-.r се вади вода из бунара, 
помоhу тега обешеног о један љегов крак rrздиже дољи обад кесасте 

мреже у тренутку кад га ослободн рнбар. осетивши да је риба ушла у 
мрежу. Сет је био унотребљаван још 11 поред Гребена, код Сипа и у 
Стељу (код Оградене), а закупцн су 11 ту најчешhе били текијски ри
бари или р:ибарски трговци. а ређе Мнлановчанн. 
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Целокупан посао око таквих риболова 
основан је био. као што се види. на нско
ришhавању вртлога. чеврнтија. јачих шш 
сЈtабијих према месту на коме су. а који!\ш је 
био намењен задатак да кесасту мрежу не

престано надимају и држе је разјапљену. 
Каткад су томе придаване још и вештачке 
направе у облику плотова. које су имале да 
рибу упуте у такав вртлог. или из овога Ш\ 

уста мреже. 

На Ђердапском Дунаву су чести такви 
вртлози и њих рибари искоршпl1авају, а за те 
плаhају кадшто знатне суме које им при
бављају право да на њима постављају своје 
риболовне справе. Па чак и онде где пеы<l 

природних вртлога или. ако их има. они иису 

довољно јаки за потребе риболова, рибари 
томе доскачу на тај начин што их сами праве 
на један особити начин. На местима где је 
поред саме обале вода врло брза. међутшt 
није баш велика дубина, побије се коса -
низводно један ред gу2ачко2а коља, које се 
споји Јаким йойлеШо.м, а овај се пусти на 
воду што се год може даље. Одмах исПОI\ 
тако израђеног плота (А) побије се други 
један ред коља (В) и на њему се опет израд11 
поплет, који такође иде на воду, коса пpe1'.I<l 
ономе првом. али не тако далеко као оваЈ. 

Јак брзак, који дере поред саме обале више 
плота (А), удари на овај, промени свој права[\ 
и гради испод такве препоне вртлог утолико 

јачи уколико је већа брзина воде и величшrа 
препоне. Водена струја враhа се тада поре!\ 
обале уз воду, наиђе на други плот (В) 11 

поред овога дере скоро управно на правац 

обале. На згодном месту, у заклону од плот<l 
(В), испречи се на тој струји један повеtш 
чамац (или ораница) (С). на коме је или под 
водом распрострта горе описана риболовна 

Сл. 31. - ГIJ!ШЩtul клий к е 

С1. 32. - .lecetiiap _\'XШtllell у 

клопка сет, или се, кад се ради у мањим 2apgu 
размерама, наместо ове употреби риболовни 
алат "крсташ", налик на велику кашику од пређе, у коју водена струја 
из вртлога нанесе рибу и коју рибар с времена на време издиже из воде, 

а са њоме и рибу која се у њој затекне, или коју он осети ако је крупна. 
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C.l. ·'·'· -· l'uciuj!<.:/,·c· 1/C/IIj!C/C!i' 1/U lilij!<Jf!ll.\lif 

Такве су се омање направе могле вrrд<:ти у доста великом броју 

путујући Дунавом од Доњег Милановца до Сrша. Оне нису биле сталне; 
вода често мења на појединим местиЈ\rа своју брзину; прудова нестаје, 
стварају се дубине и на њима брзаци, или се дубине 'Јасипају и на њима 

се стварају тишаци. У току времена, места на којима је у једно време 
био богат риболов осиромаше и рнбарн се преi\•Iештају на друга места 
где су им се, променом воденог тока. отворнлс нове наде на успех, а на 

која пре тога нико није ни пощшныю. Пре регулације Ђердапа био је 
нпр. чувен и врло богат риболов на Гребсну. IЂС jt: био постављен сет 
на пространом и јаком вртлогу који се правно одбијшьем јаке и брзе 
дунавске воде од гребенске стене што је 'Јакрчнвала више од пола 
Дунава. Стена је регулацијом срубљена; на 1\Iесту где је пре тога био 

бе.зgш-1 и најјачи дунавски вртлог. д<шас је на110с 11 1ш по чему се не може 
распознати шта је ту било до пре четрдесет 11 које године. Од чеврнти
је, која је некада била страшнло 'Ја бродаре, J((lllac неЈ\ш ни трага пошто 
бр'Јак више ту не наилази на пренону која 611 сщ љега стварала вртлог. 
Приметимо још да су риболовн на ВЈЛЛОЗIIЫа обављшш саыо од поче

тка пролећ.а до позне јесени; најјачн су бшт у 110четку и при крају тога 
времена, јер тада крупна риба путује У'Ј вону I!JJI! 1111'3 воду. 

Око многих ђердапскнх внрова. у JXliiiija вреЈ\Јсна док је риболов 
на њима био слободан. отнмшш су се рн6ар11. па је долазнло и до оружа
них сукоба. Због тих сукоба. као 11 због пр!lхода које су могли доноси

ти општинама, такви су се BIIJ)()Blf IJO'IeJJII, ОЈ\ стране општпш1, издавати 
под закуп. То су нпр. билн. но наз1Iшша које су ш1 дшш i)ердапски рибари: 
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Сл. 34. - Рибарскr !llltlpar;r 1111 rmprюшut 

- вирови општине текијске: Врбица, Пена, Радомир, Сирч, Иконе 
(код Трајанове табле), Поповац, Џеврин, као и врло познат вир код 

Калнике; 

Сл. 35. - Рибарскr 1111Прш;с 1111 rmpomt.мa 



226 ЋЕРДАПСКИ РИБОЛОВ И У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ 

- вирови општине сипске: Камен, Иљан, Крст, Ћуприја, Косовица, 
Смиљи Капу-канал. 

На некима од ових вирова радило се крсташем, на другима се ри

болов обављао удицама (пампурским струком). А колика је била заин
тересованост рибара за те вирове и колико су на њима били изукршта
ни рибарски интереси, може се видети по споровима који су се огор
чено и годинама водили око појединих од њих и од којих неки још и до 
данас нису окончани. 

До почетка XIX века вирови око Кладова припадали су Турцима 
што су живели на острву Адакале и у граду Фетисламу код Кладова. 
Кад су власници тих вирова, за време српског и руског рата са Турци
ма, напустили своја места становаља и отишли незнано куда, право 
власништва на те вирове прешло је на Шурски царстш вакуф. Срби Те
кијци су тада молили турску власт да им уступи право на риболов у тим 

вировима, са обавезом да Турцима плаhају уговорену таксу и удео у 
риби коју у њима буду хватали. Турска власт је (уз добар бакшиш) на 
то пристала и издала молиоцима тапИЈУ КОЈа, преведена са турског, 

гласи овако: 

"За вре.ме срйско'l и руског: pmua йриГйежаоци риболова (gалјана) 
који йосШоји на Дунаву на Ћерgайу у ФеШисла.мској .мукаgи йобе'lли су 
Ше је Ши.ме йo.мmyiiiи риболов йрийао царском вакуфу. Caga йак Ciiie
вaн gу.менџија, Крачун gу.менџија, Илија gу.менџија и Јован, сви из Теки
је у Феiiiисла.мској .мукаgи, обратили су се .менu с .молбо.м ga и.м Uiaйujy 
изgа.м на основу које би они .мо'lли означе1ш риболов ga йриШежавају. 
Услеg ове .молбе, ја као .муШевелија (ГйуШор) царског: вакуфа, йо 
найлаШи йройисано'l ресу.ма за .меаријску бла'lајну, uзgao са.м и.м Шайи
ју ga они означени риболов йриtТtежавају, но йоg условом ga йлаhају 
законом оgређене tТtаксе за рибу коју буgу Ша.1vю ловили, и њих у ово.м 
йраву неhе c.мeiiiu нико, како og .моје, Гйако и og gpy'le cLupaнe узне.мира
ваШи. 

14 Реџеба 18-36-1819 'log. Аgатшле, 
Абgурахи.м Мирмираи Мохафиз аgакалски u.муШевелија 

феШисла.мско'l вшсуфа" 

Испод тог потписа стоји ово: 
"Ови.м се забрањује свакоме ga узнемирује оне љуgе који су йриШе

жаоци у Шайији означено'l риболова 1838. 'loguнe. 
М ил ти Обреиовиh, ю-ьаз срйски" 

Превод тапије, оверен од стране српског Министарства иностра
них дела под NQ 3299 од 26. марта 1883. године налази се у верном пре
пису код писца ових редова. 

Означена у тапији лица, а доцније њихови наследници, искоришhа
вали су те риболове све до регулације Ђердапа. Пошто је риболов на 
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вировима био јако оштећен регулацијо111 Дунава, то тадашњи власници 
тих вирова. Настас (Ђине) Јовановић, Ђорђе Чундрик и Никола Благо
јевић из Кладова, под 17. априлом 1895. године издају пуномоћство сво
ме ортаку Анђелу Ј. Михајловићу да тражи одштету за оштећене виро
ве. на које они тврде да имају право по наведеној турској тапији. Анђел 
је мало после тога пренео то пуномоћство на свога брата Јована Ј. Ми
хајловића, трговца из Кладова, који је био у приликама да боље ствар 

изведе. 

За време док се ствар о одштети вукла. Јован је искоришћавао те 
вирове све до половине 1905. године, кад је бно принуђен тужити ри
баре Ђорђа Добрића, Димитрија Добрића, Ј о вана Бугариновића и Ла
зара Бренчу, све из Сипа, због заузећа љеговог вира Смиљ. Тужба, која 
се овде наводи у целости да би се разумели ондашњи рибарски односи 

на вировима, гласила је овако: 

,.Начелнику среза Кључко'i 

Мој gega Јован Бла'iојевиh из Сийа 1-шслеgио је jout og Турака вир 
за ловљење рибе на Дунаву коg Сийа. За iiio .мeciiio мој gega је gобио и 
~иайију og Турака, коју је i:йурски конзулаГй у Бeo'ipagy на срйски йре
вео. Og иciiio'i вира ја сам наслеgник и уживао сам то go йре неколико 
gана. Има 10-15 gана како на iiioJvte виру, на uuТta ја йолажем йраво, 
бацају своје уgице: ЋорЬе Добриh, ДимщТtрије Добриh, Лазар Бренча и 
Јован Бу'iариновиh, сви из Сийа. Они йолажу йраво на ilio Jvteciiio и 
xвailiajy рибу без ga је њихова својина, а ја сам og uciiio'i меаuа 'iocйogap 
јер, као шiiio рекох, имам и iiiaйujy, йа ciiio'ia gосГйављам власiПи среза 
кључко'i и молим ga их йозове и ogбuje на основу моје йриложене у 
йрейису iiiaйuje иiiig. 

17. aв'iyciiia 1905. 'iog., 
Клаgово 

ЂорЬе Блаiојевић, 

iup'ioвaц из Сийа" 

Представник тужених, Ђорђе Добрић, кад му је тужба саопштена, 
изјавио је пред првостепеним судом у Неготину 16. септембра 1905. 
године ово: 

"Cyg ойшiliине Сийске, рещењем својztм og 14. сейГй. 1905.2. Бр. 605, 
нapeguo ми је, као и мојим йoмa'iaчuJvta, ga gи'iнемо своје риболовне 
сйраве из вира, нaвogehu ga је вир својина ЋорЬа Бла'iојевиhа из Сийа, 
оснивајуhи iiio на йрейису ње'iове Шайије. Не йриаТtајем наШу оgлуку из 
ових разло'iа: 

1. Cyg није био наgлежан за расйраву ово'i сйора; 
2. ШШо нису биле исйуњене ни формалноаuи суgске, није оgреЬено 

рочищШе за расйраву, веh је сШвар решена йросто, као йо кривичном 
йосШуйку; 
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З. ШШо cyg није узимао у обзир чл. 1. и 2. закона о воgама и 
њиховој уйmuреби; 

4. ШШо cyg није вoguo рачуна о чл. 7. закона о риболову, гgе изри
ком сШоји ga онај који и.ма gржавну рибарску 1шрШу, може рибу лови
ти на ма коме незакуйљеном месШу у Сави, Дунаву и Дрини, а ја Lllaквy 
карШу имам; 

5. Сви су сойсШвеници вирова йроgали за gобре йаре своје вирове 
gрушШву за регулацију Ћерgай.а и свима је, па u iiiy.жLюцy ЋорЬу, й.оШ
й.уно исйлаhена йроцењена су.ма и Lllимe се оgре1шо свога й.рава на вир. 
Вирови су осШали gрушШву на йоШйуно расй.олагање, каg је регулаци
ја gовршена, они су му й.осШали нейоШребни. Али у Шом је сШуй.ио у 
живоШ закон о риболову 1898.г., а йо Гй.оЈне закону свакоме који има 
gржавну рибарску карШу слобоgно је ловшТtи рибу на свима незакуй.ље
ним мeCLuuмa у Дунаву, йа gакле и у вupoвu.Nta. И ја сам og свога gege 
наслеgио јеgан Шакав вир, али, йоипТiо ca.Nt га йроgао gpyиnuвy и био 
исйлаhен, налазим ga немам на њега више flll/{m{вo йраво. " 

Ствар се после тога годинама вукла по судовима, како у првосте
пеном суду у Неготину, тако и у суду општине Сипске, док нису сва акта 
о предмету била упућена на мишљење Правном факултету Београд
ског универзитета. Факултет је за референте одредио професоре Пра
вног факултета, г. Живојина Периhа и Косту Куманудија. Они су под
нели државном правобраниоштву 1910. године свој добро образложен 
реферат о ствари, саопштивши свој закључак да ни општина сипска, ни 
поједини становници те општине нису сопственици вирова, који остају 
потпуно у власништву државе. Реферат који је од великог интереса за 
питање о власништву ђердапских вирова и даје тачну слику ондашњих 
рибарских правних односа на риболовима, гласио је овако: 

"Димитрије Клендовљевиh. Крачун Ди!\п1Тријевиh и Јован Дими
тријевиh, као пуномоhници села Сипо., изјавили су код нач. ср. Кључког 
23. нов. 1895.г. да пристају да се ови вирови исплате сељанима по оцени 
и не траже више ни од наше државе, ни од другог кога накнаду, нити he 
тражити више но што је процењено. Ту накнаду пуномоhници су и при
мили у износу од 40 000 динара. Ђорђе Благојевнh, пуномоhник истог 
села, на саслушању код нач. ср. кључког у априлу 1910. год. казао је да 
су сви вирови били својина приво.тних лица, па су затим прешли у опш

тинску својину, а по том у својину друштва за конструкцију сипског ка
нала. И3 услова, по којима је сипска ОПIIЈТЈша давала под закуп те ви

рове, после примљене накнаде. види се да су (по тврђељу закуподавца, 
Сппа) вирови својина друштвена и да једино оно има право на њи:х. 

и ннко више донде док буде имало концесију н<1 канал. 

ово утврђује да је село Спп прюнало да оно ни.iе више власник 
Равнодушно је. за односе I!ЗI\Ieђy тога села и српске државе, да 

оном исплатом од 40 000 д11шра од стране друштва 3а 
Ђердапа- баш и кад би било тачно ;~а је друштво ту накнаду 

дало, што н<: као што he се мало нижс видети - постi.lли влас-
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ништво тога друштва. По чл. 2 закона о риболову од 27. јула 1898.г. пра
во риболова у Дунаву (као и у Сави и Дрини) прнпада држави, а од тога 
правила има се увек поhи ако би неки појединац стицао какво право у 
погледу риболова у Дунаву; на основу наведенога законскога прописа, 
такав појединац би имао, у спору који би са државом повео, да то своје 
право утврди, и у том спору би он био тужилачка страна, а држава ту
жена. Све дотле, претпоставка је да не стоји. поред државног права на 
риболов, изузетак предвиђен у чл. 2 наведеног закона: "уколико не би 
постојала никаква друга основана права сопствености", ако би се уоп
ште узело да би таква права била могу!ша на српском делу Дунава (Са
ве и Дрине). Према овоме, држава има права да забрани селу Сипу изда
ваље под закуп вирова за које је то село признало да су престали бити 
љегови, ако су, то јест, уопште икада и били 1ьегови. Све што село Сип 
може, то је да поведе спор против државе, у коме може истаhи и оно 
своје тврђеље "да је оно добило те вирове на поклон од Угарске државе 
(в. акт суда општине Сипске од б. дец. 1910.г., бр. 1214), тврђеље ничим 
недоказана, баш и да се узме да је Угарска држшза могла те вирове селу 
Сипу и поклонити. 

Погрешно узимају Сипљани да су вирови оном исплатом од 40 000 
динара (чак и да стоји да је тај новац само то друштво положило) пре
шли у власништво друштва за регулацију Ђердапа. Истина, у односима 
тога друштва и села Сипа постоји експропријација риболовног права: 
село је из свога права риболова у тим вировима то експроприсало за 
суму од 40 000 динара, што се види из акта Министарства Народне 
Привреде од 17. јула 1895.г., бр. 3870, али што се тиче односа између 
друштва и српске државе, друштво није постало власник риболова у ис
тим вировима. Образована ради једног специјалног посла, уређеља 
Ђердапа, друштву је било потребно само то да при изради тога посла 
има одрешене руке, наиме, било му је потребно да може свуда где је 
регулација Ђердапа то изискивала, па, дакле, и у речним вировима, пре
дузети нужне радове. Ово је, пак, повлачило за собом било друштво, 
било Угарску државу да обештети све оне који су имали какво право 
риболова на местима на којима је оно радило, па је то исто важило и за 
вирове села Сипа. Ово обештеhеље могло је бити двојако: или да дру
штво, односно Угарска држава исплати само штету причиљену праву 

риболова, остављајуhи да ово и даље постоји уколико би радови ђер
дапски то допуштали, или да заинтересованоме љегово право потпуно 

исплати. Овде је био овај последљи случај. због чега, као што је казано, 
Сипљани немају више право риболова у реченим вировима. Овим 
хоhемо да кажемо да друштву за регулацију Ђердапа, односно Угарској 
држави није била намера да оном накнадом за себе прибави право ри
болова. Најпре, само друштво, по своме задатку, није могло на то ни 
мислити; том накнадом друштво је само хтело обезбедити себи право 
располагаља вировима, утолико и у толикој мери колико је то било 
нужна ради љегових послова, и више ништа. А то he реhи да право ри-
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болова у тим вировима, уколико овај буде могуhан и после регулације, 
није више припадало ни селу Сипу, пошто га је се оно за горњу суму 
одрекло, ни друштву пошто оно није ни имало намеру прибавити га. 
У осталом, не може се претпоставити да би српска држава пристала да 

право риболова на њеној територији припада једном страном друштву, 
остављајуhи на страну питање да ли су, и уколико, страна правна лица 
способна да имају таква права у Србији. Отуда и позивање Сипљана на 
то како им Је друштво поклонило ре'rене вирове нема вредности, 

пошто друштво није могло поклонити оно што ни само нема (параграф 
29 грађ. зак.). Ово резоноваље има се тако исто применити и на Угар
ску државу, која је исплатила накнаду за вирове, јер ни она није поста

ла власник тих вирова. Још мање би се могло допустити да је интенци
јама српске владе могло бити то да једна страна држава има власни
штво вирова на српској територији. Напослетку, све то може бити 
питање између друштва, односно Угарске државе, и српске државе, али 

никако то не мења факт да је село Сип престало бити власник дотичних 

вирова. 

Штавише, сасвим је сумњиво да је уопште то село и имало право у 
тим вировима. Пуномоlшик тога села у своме напред наведеном саслу

шању није могао, у прилог претензије своп1 властодавца, да наведе ни
шта друго до то да село Сип издаје под закуп те вирове веh више од сто 
година. Турска тапија, која се налази у актима овога предмета, не гласи 
на село Снп, веh на неке појединце, а тапија Флора Николаја и Турну
Северина издата је Димитрију Томиhу и Настасу Џани, апстрахујуhи 
питање о вредности тих тапија. Село Сип, дакле, утврђује своје право 
риболова на основу дугогодишњег врше1ъа тога права. Међутим, наше 
законодавство такво стицање права риболова не познаје; баш и кад би 
неко показао titнlнm acqнiгendi и био Ьoпa-t'icle, а то су услови потребни 
за стицање стварних права код нас. он не би могао по томе основу стеhи 
право на риболов у Дунаву, било после 12 година (са тапијом), било 
после 30 година (без тапије, пре11ш 926 и 931 грађ. зак.); сваки онај који 
би non domino прибавио право риболова на неком месту у Дунаву, не би 
могао бити bona-fide, тј. не би могао тврдити да није знао да је по закону 
сваки други, осим државе, поп domiпнs код права риболова у Дунаву, 
нити би се могао по параграфу 14 грађ. закона позивати на незнање 
закона. 

Сипљани нису могли тековинском застарелошhу прибавити право 
риболова у овим вировима ни за време турске управе, пошто је и тада, 
као што се то види из тапије издате rrзвесним приватним лицима из 

Сипа од стране Аgакалскоz .~vty!Тiecapuфa 1819.год. и потврђене и Кња
ЗОЈ\1 Милошем 1838.г., право риболова на десној страни Дунава у Срби
ји припадало вакуфу, те стога оно што је горе речено о шитзиШивној 
застарелости права риболова по српско!\! зако!IОЈ\Шзству треба да вреди 

и за време када је гор1ъа тапија издата. 
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Остаје само у корист села Сипа то што је селу Министар Народне 
Привреде признао у своме акту МБр. 3870 од 17. августа 1895. г. право 
власништва на дотичне вирове. Питаље је са!\ю да ли је Министар био 
овлашћен да такво признаље за државу даје. Ако није, онда оно не веже 
државу и држава би могла да тражи од села Сипа повраћај оних 40 000 
динара (тужбом conditio indebiti)." 

Референти даље у реферату расправљају питаље са гледишта ме
ђународног и јавног права, узимајуtш у обзир члан 57 Берлинског уго
вора и дипломатску преписку између Србије н Аустро-Угарске, која је 
претходила регулацији Ђердапа и у којој се расправљало и о риболову 
на дунавским вировима дуж српске стране. И на крају су дошли до ово
га закључка, који је од стране Правног факултета саопштен државном 
правобранилаштву: 

"Општина Сипска на вирове на Дунаву, од како је извршена љихо
ва експропријација у корист српске државе да би могли бити предузети 
радови на Ђердапу, нема никаква права сопствености. Она то право ни
је могла имати ни пре тога, ни према општим принципима међунаро
дног права, ни према међународним уговорима. Оно јој је могло бити 
само толерирано као остатак каквога обичајног права. А по принципи
ма нашег унутрашљег јавног права, који се налазе у височајшим реше
њима о риболову 1859.год., у закону о водама и у закону о риболову, она 
то право уопште није ни могла имати, па према томе експропријација 

није могла бити извршена према љој, веh је држ:ава, којој искључиво 
могу припадати риболови као јавна добра, могла тражити од Аустро

Угарске накнаду штете у корист своје касе, због смањења својих при
хода. 

Према томе, поновно уступаље права својине општини Сипској од 
стране друштва за регулацију Ђердапа, кад би оно одиста и постојало, 
нема никакве правне вредности. Међутим, уступаље својине не може 
уопште ни постојати из ових разлога: а) то друштво не располаже ни 
својином самог канала, веh само љеговом експлоатацијом; б) експро
пријација вирова није ни учиљена у љегову корист, веh у корист српске 
државе, да би она могла олакшати извршеље радова, нити је накнаду 
штете исплатило друштво, већ Аустро-Угарска." 

Овај је стручни реферат овде наведен у својој опширности једино 
стога што даје јасну слику и поуздану основицу за процену компл~ко
ваних правних односа на дунавским вирови:ма, а друго и стога што Је то 

до данас једини сачуван поуздан докуменат о томе праву, а који би, у 
случају сличних спорова, могао имати пресудну реч. 

Међутим, треба знати да ствар са вировима још ни до данас није 
окончана. Јер оно што је горе наведено није сметало да вирове и данас 
прибрежне дунавске општине сматрају за своје власништво и да поје
дине од њих, од којих још и данас могу имати каква прихода, издају под 
закуп. Тако, већ на дан б. децембра 1910. године суд општине сипске из
дао је објаву да издаје под закуп своје вирове: Косовицу, Крст, Иљан, 
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Ћуприју, Капу-канал и Потопљени шлеп. Неке од вирова општине и 
данас издају под закуп. Тако нпр. општина сипска издаје вирове Коса
вицу и Крст, а тако исто и вир код места Зидине, на доњем крају Снп
ског канала; држи га Лав Дејнега, рибарски трговац из Кладова. Оп
штина текијска такође је нпр. издала један вир Јовану Петровиhу, ри
барском трговцу из Текије итд. Пре три године Бановинска управа из 
Ниша тражила је да јој се предају ти вирови, али је на томе и остало. 

Напослетку, треба да је забележено да је на име одштете за рибо
лов на дунавским вировима и гардама Аустро-Угарска држава, у току 

регулације Ђердапа, исплатила: 
- управи Краљевских добара за оштеhен риболов на гардама 

40 000 дин.; 
- српској држави за оштеhен риболов на Госпођином виру 40 000 

дин.; 

- сељанима општине сипске за вирове 40 000 дин.; 
- општини Доњег Милановца за упропашhени риболов на Гребе-

ну 30 000 дин.; 
-Јовану Боркану, закупцу Госпођиног вира, на име одштете 12 000 

дин. 

Једна епюлошка зшшмљкшост 

Као што је напред казано, рибарску клопку која се употребљавала 
на Госпођином виру, на Гребену и на Калники, рибари су звали "сет"; 
друго име није имала. Међутим "сет" или "сетка" је руска реч и значи 
мрежа. Па откуда, код толиких наших техничких риба рских термина за 

све врсте мрежа, па и за поједине њихове делове, баш тај чисто руски 
назив? Да употреба те мреже није пренесена из руских река, у којима 
има исте крупне рибе као и у Дунаву? То би било сасвим могуhно, па и 
донекле вероватно. Који од наших људи што су се разумевали у рибо
лов, могао је видети тако шта на којој од великих руских река што 
утичу у Црно море, па, вративши се у свој крај, покушао употребити је, 
и имао у томе успеха; рибарска справа се и после њега продужила 
употребљавати под именом које јој је први власник донео из Русије. 
Али све би се то имало проверити, ако је то још могуlшо. 

Међутим, с друге стране, таква иста риболовна справа ради и данас 
у Немачкој, у једној области реке Рајне. Кад се, у једно доба године, 
путничким бродом путује Рајном од Руделсхајма до Кобленца, па се 
стигне до места Лорелај (Lшelei), запазиhе се неколико великих чамаца 
(дереглија) нарочите конструкције, са неким чудним направама на 
њима. На чамцу се дижу у висину три висока нагнута ђерма, оптерећена 
тешким камељем на својим врховима; са врхова тих ђермова висе и 
допиру до дна чамца неки јаки конопци. На средини чамца налази се 
колиба од дасака, са отвором на једној од бочних страна што гледају у 
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воду. То је све што he путник видети са брода, кад туда пролази дању; 
на чамцу је све мирно и нема никаква трага живота. Али ако се у томе 
прибрежном месту остане и ноhу приђе једноме таквом чамцу, видеhе 
се један необичан призор. У колиби спава на сламњачи један рибар, а 
други седи будан и непомичан поред отвора што гледа у воду; он држи 

у десној руци читав сноп канапа што дол<1зе са разних крајева једне 
простране кесе од пређе, која зјапи отворена у води дуж целог бока 
чамца. Његово бдење траје два сата и онда га cNreњyje онај други рибар 
што дотле спава. 

У једном тренутку рибар што бди нагло се тргне: осетио је удар у 
мрежи. У истом тренутку он зграби и повуче један дуга чак дрвени клин 
што му стоји на домашају руке; тиме ослобођени каменити терети на 
ђермовима са лупњавом се стропошт<1ју у воду, повуку собом доњи 
обад кесе од мреже и тиме је одједном затворе, а брза вода је тада изди
гне на површину воде уз бок чамца. Онај други рибар, пробуђен луп
њавом, нагло скочи и онда оба рибара увуку целу мрежу у чамац. Тада 
се у мрежи, при светлости лампе, укаже ухваhена риба, леп примерак 
лакса (Losos, Saumon) од 10-12 килограма, који копрцајуhи се покушава 
да пробије пређу; један удар по глави масивним црвеним чекиhем оне
свести га, риба се извади из мреже, па се ова поново рашири дуж бока 
чамца и отвори у води да чека друге жртве. 

То су на Рајни познати "ђермови за лакса" (Salшenwage), који се на
лазе само на томе месту, код Лорелаја. Они раде само на левој обали 
реке; десна не даје ништа. Кад се баци поглед на правац водене матице, 
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почевши на два километра испод Лорелаја. лако се схвати и узрок томе. 
Вода поред леве обале бистра је и зелена. Прљава вода Мајне улази у 
Рајну нешто више тога места, па се две воде измешају тек код Лорела
ја. Лаке тражи бистру воду, па одмах, чим на ову наиђе, улази у њу и 
њоме даље плови. А на његовом путу у таквој води постављене су ри
барске клопке са ђермовима, које га чекају и у путу зграбе. 

Рибарска справа је и по свом принципу. и по конструкцији потпуно 
иста као "сет" на ђердапским вировима. Да ли је то случајност или је 
справа из једне водене области само пренесена у другу, са којом нема 
никакве везе ни додира? То се не зна, али ствар свакако представља јед
ну етнографску занимљивост која би се, можда, кад би се то боље проу
чило, могла и расветлити. 

Велике ђердапске вршке 

Риболов помоhу великих вршки раније је са успехом употребља
ван на Ћердапу, нарочито на месту где је данашњи Сипски канал, за лов 
моруне, јесетре и сима. Њему је учинила крај регулација Ђердапа, оне
могуhивши га на местима на којима се он успешно обављао. И до рата 
су се код Сипа, на ушhу канала, могли видети трагови тога риболова: 
велике вршке, веh иструлиле, стајале су поређане по обали као знаци 

некадашњег јаког риболова на томе некад богато ме риболовном месту. 

Вршке су имале купаст облик, са јако раширеним левкастим зад
њим крајем. Стране су биле од прошhа, проређене и местимице опле
тене пруhем, да би се прошhе јаче једно са другим држало. Уски део 
(MN) левкастог отвора начињен је био од зашиљеног коља, са шиљци-
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ма окренутим унутра~ то је било удешено тако 
да попушта притиску споља и отвор се т1ше 

шири. а, напротив, стешњава се кад нема !Ш-

каквог потиска. Из тога отвора улазило се у 
једну пространу комору ( CD) без излаза. кojit 
се эавршава врхом купе. Справа је, као што ct.: 
види. врло проста и само се својом вeЛIIЧIIIIO~J 

ијачином разликује од обичних вршака што се 
свуда у нашим рекама и речицама употрt.:

бљавају за лов ситне рибе. 

-------

А 
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Вршке су постављене на не баш дубокш.г 
местима поред саме обале, али где је вода бшш 

врло брза (љутац) и где је, баш због тога. бно 
пролаз крупне рибе, и то на следеhи начнiЈ. 
Један се крај (В) дуга1.ЈКе греде (АВ), ПОЛОЖСIIL' 
попречке по дну реке, углави до саме обалt.:, <l 
други се крај (А),помоhу колаца (С) побијених 

б С1. 38. -Велика Ьерgайска 
у само дно, задржава да га рза вода не би за-

носила низводно и да би остао у таквоr-.rе по

пречном положају. За греду је, са њене низnо-

вршка 

дне стране, везано по неколико вршака, са врховима окренутим уз воду, 

а широким левкастим крајевима низ воду. Иза сваке од тих вршака 

прави се лиман (затишје), пошто вршка својом ширином задржава брзу 
воду што у њу удара~ напротив, са једне и друге стране вршке врло је 
јака вода. Риба, путујуhи поред обале брзом водом, наиђе на лиман иза 
коЈе вршке и њиме се упути управо на љен левкасти отвор па покуша 

да се кроз њега провуче. Тиме се стране тога отвора размакну, риба 

прође и уједанпут се нађе у са свих страна затвореној комори (CD) 
вршке, из које би могла изаhи само кад бrr погодила сам узан отвор 
(MN) и кад би јој овај, баш иако на њега наиђе, допустио излазак. Али, 
као што је речено, тај се отвор завршава зашиљеним кољем, окрену
тим унутра, у комору, које, сужавајуhи отвор н бодуhи рибу кад год би 
ова на њега наишла, враhа је опет у ко11юру. Брза вода што удара на 
вршку и пролази кроз њу и збуљеност у којој се риба налази нашавши 
се одједном затворена, чине да јој је немогућно погодити једини начин 
на који би из клопке могла изаhи. Она ту очекује рибаре који с време
на на време долазе да прегледају вршке и који је тако уловљену ваде из 
вршке и одмах везују, па је спуштају поред обале у воду да би је 
одржали живу. 

Риболов тим алатом био је до регушщије Ђердапа продуктиван и 
није била реткост да се у једној вршки затекну по 2-3 јесетра или сима. 
Он је нарочито био развијен на појединим подесним местима код Сипа, 
а нарочито на простору где је данашљи канал. После регулације, сип
ски рибари су тражили друга места на којима би се он могао обављати, 
и на неколико места су чињени покушаји, али без успеха. Можда he се 
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доцније, кад се променама обале, речног дна и тока воде Дунав буде сам 
од себе нешто изменио, опет наhи подесних места, на којима he се моhи 
обновити ова врста риболова. 

Морунски струкови 

И морунски струкови, којима је од Турака још остао и назив "таку
ми", били су у своје време један од доњодунавских специјалитета, а 
служили су само за лов најкрупније дунавске рибе, моруна. Принцип на 
коме им је била основана употреба састојао се у томе да се на местима 
где се зна да је пролаз ове рибе постави велики број крупних и оштрих 
удица, од којих he бар једна закачити рибу која између њих пролази и 
задржати је ту на месту до доласка рибара. Риба се, дакле, том справом 
хвата, не тиме што прогута удицу на којој би тада морао бити насађен 
какав мамац, веh закачивши се за голу оштру удицу трбухом, бокови

ма, репом или другим КОЈИМ делом тела. 

Морунски струк је састављен на следеhи начин. За два велика 
камена, који се поставе попречно на правац воде којим риба пролази, а 
довољно су тешки да их брза вода или ухваhена крупна риба не може 
покренути, везана су два конопца КОЈИ иду усправно увис до површине 

воде, и ту је сваки од њих везан за по једну тикву, која обележава место 
где се камен налази на дну воде. Та су два усправна конопца, а на кра
тком одстојању од речног дна, спојена t-.rel)y собом једним попречним, 
водоравним конопцем дугачким 15-20 1\,tетара, а на овоме, на сваки ме-

ПОВ1'ШИНА 6ОДЕ 

А.НО РЕ.Ке l<..дМЕН 

Сл. 3iJ. - !vlopyu(!'ll {'lftj)\'1' 



РИБОЛОВНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ ЪЕРДАПСКИХ ХИДРОП'АФСКИХ IIPИJIИKA 237 

тар растојаља, виси о једноме танком, а јако11r, око једног метра дуга
чком конопчићу по једна велика морунска удица. Ове су удице дугачке 
један педаљ, једнокраке су, понеке 11 двокраке, 11 имају облик обичне 
пецарошке удице. Праве се од кованог гвожЈ)а, и обично их кују сеоски 
Цигани ковачи. Врхови су им јако зашиљени 11 добро изоштрени. тако 
ца је најмањи додир са рибом довољан да ову закачи. За сваку удицу, 
при њеном врху, везан је по један пловак. обично исечен из јагњедине 
коре, који удицу одиже од дна, тако да јој је шиљак окренут скоро вода
равно; ударајуhи у пловак, брза вода чини да се овај, као и за њега веза
на удица непрестано крећу, играјуhи једнако од удара воде. Удица има 
на једном струку по 15-16 комада. 

Оваква, по конструкцији веома проста, примитивна справа у ста
њу је да закачи и задржи најкрупнију и најјачу рибу. Она се поставља на 
rюдесним местима, кроз која се зна да пролази ыорун путујуhи уз воду 
и тражеhи брзу воду која би га испирала од ситшrх пијаница, црвића и 
о;ругих паразита које на себи носи. При постављаљу струка на место на 
коме ће радити, рибари најпре забаце ленгер nише тога места да им 
5рза вода не би снела ораницу низ воду, па онда разбаце струк тако да 
rюменута два тешка камена буду један од другога раздељени по 16-20 
\1етара и да попречни конопац, о коме висе удице, стоји попречке преко 

rrравца којим ће пролазити риба. Висина тога попречног конопца, па 
о;акле и висина удица над речним дном. одређује се пробама. Кад се 
::трук пушта први пут у воду, одреди се једна висина (нпр. један и по 
\1етар) која се задржи неко време док се не види какав је лов; ако је овај 
::лаб, та се висина смањује или повеhава док се не наиђе на најпроби
гачнију, тј. на ону које се риба у своме путовању у то време најрадије 
о;ржи. Ако се располаже веhим бројем струкова, који раде у једној истој 
:жолини, удице се код њих намештају па разним висинама, па се после 
tiеколико проба изабере за све струкове она висина, коју су имале 
удице на најиздашнијем струку. Најобичнија је висина од 1 1/г2 метра 
tiaд дном; то је, по рибарском искуству, висина које се морун најрадије 
~ржи путујући уз воду. 

Обично се забацује по неколико морунских струкова по једноме 
L"юдесном месту. Кад се раније путовала по нашем Доњем Дунаву, у 
време кад је на њему био јак рад морунским струковима, могао се са 
5рода видети, с места на место, на површини воде велики број тикава, 
)Д којих све две по две стоје напоредо. Између свакога пара тикава ста

lао је разапет морунски струк, а распоред им је био такав да удице буду 
rrоразмештане извијугаио, тј. тако да удице два струка, постављена 

1едан више другог, не буду управо једна иза друге, веh на цикцак. Такав 
распоред струкова чинио је да риба, провлачећи се кроз густ сплет као 
агла оштрих удица са уздуженим шиљцп!\rа, ако прође између двеју 
удица једнога струка, мора наиhи на удицу другога струка. 

Путујуhи уз воду, а држеhи се при том висине од речног дна на којој 
::у поразмештене удице морунских струкова, рпба наилази на место 
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прекривена тим удицама. Не слутеhи о опасности којој се ту излаже, 
бореhи се непрестано са љутом, брзом водом, коју само са великим на
порима може савлађивати, она улази у тај сплет удица које се, понаме
штане у цикцак и покретане пловцима у које удара брзак, непрестано 
повијају час лево, час десно, као да траже своју жртву, и чине тиме не
пролазним известан простор око себе. Па пошто су удице доста близу 

једна друге, а при том још и риба, бореhи се са јаком водом, непрестано 
ради перајима и повија репом, то она, чим наиђе на сплет удица, додир
не ма коју од њих. Тај д?дир са оштром удицом довољан је да рибу ма и 
најмање закачи и тиме Је натера да се отима од удице, а тим отимањем 
њу закачи још која удица поред оне прве. Па баш да је риба и успела 
проhи кроз прве слојеве морунских удица, немогуhно јој је проhи кроз 
остале такве слојеве, а да је која удица у пролазу не закачи. Морун се 
обично закачује иза бочних пераја ("испод !lrишке", како кажу рибари), 
или за реп којим при усиљеном пливању и борби са водом непрестано 
маше лево и десно, па се тиме највише и изла:ж:е опасности да буде од 
оштрих удица закачен. А кад се стане отимати и осети да је добро зака
чен, он очај но и свом снагом ј ур не на једну страну да би се откачио, али 
тиме учини само то да га још која удица закачи. За који тренутак так
вог отимања он је већ закачен од неколико удица које се све боље зака
чују уколико се он више отима. Удице су, међутим, по самоме своме 
облику такве да веома лако улазе у месо, али да се, због једнога репе
љка на њима, не могу ишчупати док се не откине парче меса или коже. 

Ако се удице забоду плитко, а риба је јака и очајrю се отима, она се 
откачи, поново се закачи за другу удицу, опет се откачи и после читавог 

низа таквих борби са морунск~м струковима изађе из области у којој су 
изукрштане удице, па продужуЈе путоваље да се можда на другоме коме 

оближњем месту поново закачи. Тада, ющ га рибари негде, далеко од 
тога места, ипак ухвате, виде да је пун старијих или свежих ожиљака од 
удица на које је наилазио, па се од њих ипак откачињао. Али у највећем 
броју случајева морун на првоме ловишту на које наиђе буде тако 
спетљан морунским удицама, да му је поред све огромне снаге и очајних 
напора немогућно ишчупати се да, малаксао од напрезаља, дочекује 
долазак рибара који прегледају струкове и проверавају да ли на љима 
има ухваћене рибе. 

То прегледање струкова бива на следеhи начин. Дошавши орани
цом на место где је струк забачен, један риба р одржава ораницу на ви
сини тикава што обележавају место струка, а други помоћу једне врсте 
великих трокраких удица (ченгела) тражи доле по води попречни кона
пац струка, за који су повезане удице. Нашавши га и закачивши га чен

гелама, он га вуче навише, привлачеhи га из воде себи док га не добије 
у руке. Кад је то урадио, он, вукући се рукама по њему, вуче ораницу од 
једног краја тога конопца до другог. Вукуhи се тако рукама по конопцу, 
кад наиђе на коју од удица, а на овој није закачена риба, он је или одмах 
спушта у воду, ако нађе да није иступљена, или је извуче и турпијом 
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боље изоштри, па је затим спустн у воду на љено место. Али ако има 
закачене рибе, што се још издаље, чшr се )'31\te струк у руке. позна по 
трзању конопца, рибар се по овоме IIOmJкo, пажљиво привлачи овој 
удици која је рибу закачила, и кад ова юбнје на површину воде, гледа 
да на њу набаци још коју од околних уднца које h.e је закачити. Кад је 
риба добро закачена, рибар је привуче на Iювршнну воде уз бок ора
нице, па је уз припомоh другога рибара. ухватившн је за вилице, или 
закачивши је нарочитом оштром куко~-.r коју држн у руци, увуче у ора
ницу. Ту је, ако је то потребно, ударцнма 1-.It~љa по глави онесвести и 
онеспособи за отимање бар дотле док се ораница не притера обали. 
Ако је риба врло крупна и јака, позове се у помоl1 још која ораница са 
рибарима док се риба потпуно не савлада. 

Морунски струкови су остали од Турака и били су главни рибо
ловни алат наших прибрежних становшrка са доље стране Ђердапа. 
Они су некада и доносили оно благостаље TIIX крајева и створили ону 
јаку трговину крупном рибом, која је некада тако цветала у Текији, 
Кладову и Неготину. Они који су у то вpci\·IC имали прилику путовати 
нашим Доњим Дунавом, сретали су рибарс који су на расточеним коли
ма превлачили горостасне моруне од 1\tсста где су ухваhени до тр
жишта, или до радионица у којима h.e се сеh.и и усољавати. Данас је лов 
моруна код нас сведен на врло малу меру, а само је врло бледа слика 

онога што је некад било. Па ипак, и данас постоји понеки морунски 
струк који је главни алат за хватање моруна. Ти струкови бар не захте
вају неку велику и скупу опрему, а и сами пе стају скупо; лаки за израду 
и за маневрисање у риболову, они су б3р том својом страном увек били 
омиљена риболовна справа за наше рибЈре на Ћердапу и у околини. 

Уловљен морун уносио је радост и весеље у рибарске куhе, јер је 
био у стању исплатити дотадашљи рибарев дуг у селу и у вароши. Власт 

се увек нашла ту кад рибар прима новац од купца и одмах је наплаlш
вала дуговани порез. Повериоци, а нарочито кафеџ:ије, такође су похи
тали да се наплате, али је риба р ипак био весео што је био раздужен, па 
се може понова, и још са веhим кредитом, задуживати. А увек је пре
остајало још толико да се може са друштuом добро провеселити. Писац 
се једном приликом, пре тридесет и неколико година, затекао у кафани 
Јеремије Глигоријевиhа у Текији, кад је у кафану, уз велику ларму, упа
ла весела дружина рибара који је тога дана у ловио и продао моруна од 
180 кг. Пиво се поручивало на "батерије" (сандук од 25 флаша), а не на 
флаше. Али писац је такође био очевидац и оваквог призора: између 
Сипа и Кладова његов чамац је био престигнут од оранице, која је хита
ла средином Дунава и у којој су били три љегова познаника, рибара из 

Текије; један је од њих веслао, други крt~rанио, а треh.и је узјахао кру
пног моруна у ораници, кога су мало пре тога ухватили на морунске 

удице. После се сазнало да су они хитали у Турн-Северин да тамо мору
на продају румунским трговцима, како би у Текији избегли да им порез
ник наплати дуговани порез, а кафеџије дуговшю пиh.е. Сав новац доби-
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јен за моруна остао је у Турну, попијен и разбацан свира чима по румун
ским кафаницама, а рибари су се вратили у Текију празних џепова. 

Простор дуж српскога дела Дунава, на коме су одвајкада радили 
морунски струкови, јесте онај између Текије и Радујевца. Пре их је 
понекад било и више Текије, па чак и у Горљем Дунаву. Стари рибари 
из прошлог века памтили су и причали да су их наши и турски аласи 

(балугџије) постављали чак и у наши!\I горљим водаЈ\.rа, на пример од
мах испод Београда; уз Аду Крља чу, на Тоспаши, код села Винче, Рито
пека итд. Пуцњава из пиштоља и пушака приликом прегледања такума 
оглашавала је да је ухваhен крупан I\IOpyн н скупљала свет на тржиште 
где се риба имала изложити продаји. Данас је од свега тога остала само 
бледа успомена, а рад тим некада тако продуктивним рибарским ала
том ограничен је само на поједина места испод наше Ј)ердапске обла
сти. Таква места почињу одмах више ушhа Тимока, код Радујевца, а има 
их и на нашој и на румунској страни (нпр. Груја, преко од Радујевца); 
затим код Прахова и Михајловца, а нарочито код Љубичевца (раније 
Бордеља или Бурдеља). Ово је последље место било одвајкада чувена 
због богатог морунског риболова, а љегови рибари су се рачунали као 
најизвежбанији и највештији у раду морунским струковима. Затим, 
идуhи једнако уз воду, долазе некада чувена морунска ловишта: са срп
ске стране Велесница, Вајуга, Корбово, Брлог, Ртково, Велика и Мала 
Врбица, Џеџерац и Костол, а са румунске стране Шимијан и брзак код 

Турн-Северина. У Костолу су се струкови постављали самом средином 
Дунава, баш онуда куда пролазе парш1 бродови. путнички и теретни, 

тако да су ови покаткад у пролазу ударали у струкарске тикве и разби

Јали их. 

Више пута је било покретано гшта ље о штети коју морунски стру
кови чине рибарству, рањавајући рнбу која у своме путоваљу мора да 
пролази баш кроз места где су они у густи111 сплетов11ма и по нарочитом 

плану понамештани. тако да је рнбн I1емогуЈ1е туда се провући неи

зрањављена. Кад би се сва та закачена рвба од11ста и похватала, питаље 

се не би ни постављало, јер би се од све те рибе видела корист н циљ би 
оправдавао средство. Али отимају!ш се ОЈ\ уднца које су је закачиле с 
бокова, трбуха или репа. риба се у вem!KOJII броју случајева ипак откачи 
и раљена продужује пут, да се мo>KJ\il IIJIJ<aкo Вlтше 11 не ухвати. То је и 
узрок познатој чиљеници да готово свак11 !lюрун, ухваhен uише Ђерда

па. носи на себи ожиљке и ране од BCJIIJKIIX YJ\IIЩI. Зztкупци риболова на 
Госпођином виру и на Калники. на које IILIIIJJ(IЗII ова риба пошто је про

шла кроз опасности које је чекају на Т)ердапу 11 Irспод 1-ьега, у облику 
морунских струкова, уверавају да Је свак!! 1110рун кога су ухватили на 

своме закупљеном ловишту бивао тпрањzшљен од 1110рунских удица. 

Риболов морунским струковш.ы свztк;1ко је 1юсве нерационалан, и 

кад би се само о томе водило pa'IYIIcl. OJ\IICTa ()1r Гс\ требало забранити. 

Зашто ако се она 111..: ~1ожс yxвaтiiTif'J Али разлози за 
ТЈКВОГа рнfiолова МНОГО С\' ]i\ 1 111 ОЈ( OIII!X ШТО ПрОТИВ 
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њега. Та крупна риба што се хвата морунскшr струковима долази у на
ше воде са дунавског ушhа и Црног r--ropa. где је има у изобиљу, и она се 
одређено доба године враhа ка мору. То шiје риба која би се стално 

задржавала и расплођавала у Ш1ШIШ водама те да тиме доприноси ри-
богатству ових; штедети је не знач!l шшпа за наше воде. А коли

чина те рибе што допире до наших ловишта сасвим је незнатна према 
оној што остаје у мору и у непрегледним лаповима око ушhа дунавског. 
Нама се ваља користити на какав било ыогуhан начин тим малим делом 

ове рибе што допире до нас, утолико пре што се врстом риболова о 
којој је реч ниуколико не шкоди осталој рибii што стално живи у на
шим водама. Морунске удице раљава ју и хватају само моруна, или врло 
изузетно по кога крупнога јесетра или сима. а за све остале врсте риба 
оне су безопасне. Оно што би много пре требало забранити то је упо
треба много маљих "пампурских струкова'', алн који рањавају врсте ри
ба што стално пребивају у нашим водама. Алн то би се могло учинити 
једино каквом међународном конвенцијом о риболову. између свих 
заинтересованих дунавских држава. Међутим, сви досадашњи покушаји 
да таква забрана уђе у рибарске конвенције остали су безуспешни. А 
разлог томе је тај што су неке од суседних држаnа у томе толико заин
тересоване да се не мисле лишити замашних прихода што га имају од 

таквога нерационалног начина риболова. 

Расподела риболовпих места у rршш•шој области 
Србије и Румувије 

Променљивост воденог режима. појава нових прудова и плиhака, 
а нестајаље дотадашљих, прокопавање речног дна брзацима, промена 
правца матице и др. чинили су да се у току година које риболовно место 
у Дунаву примакне ближе једној или другој обали. Тада је често наста
јао сукоб између рибара једне и друге граничне држ:аве, а сукоби су 
каткад били врло озбиљни. Они су избијали нарочито на местима на 
којима су постављани струкови, обичан или морунски, и тада се то 
расправљало веслима, моткама, па и оружЈеМ. 

Једном је, пре тридесет и неколико година, усред најјаче зиме, 
сукоб био тако заоштрен да су били у опасности и животи обостраних 
рибара, и онда се десило ово: на шест дана пред сам Божиh писац ових 
редова био је замољен од министра народне привреде да са тадашљим 
инспектором Министарства, Ацом )Кивановиhем, оде на лице места и 

покуша у име Министарства измирити завађене странке, нашавши 
какав начин за решеље спорних питања. По најјачем мразу, по дебелом 
снегу, по снежним меhавама и сметовима, два изасланика Министарс
тва су, пошавши из Пожаревца саоницама, преко Кучева, Благојевог 
камена, Мироча, Мајданпека и Капетанских ливада. стигла на спорно 
место на Дунаву, испод Доњег Милановца. На томе су месту искупили 
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завађене рибаре, са љима ту провели божиlше празнике и измирили их, 
нашавши решеље КОЈе их Је могло задовољити. 

У пролеће исте године избили су слични рибарски сукоби на неко
лико места у области Дунава што дели Србију од Румуније. Тада је од 
стране српске владе била одређена једна комисија, у којој је учествовао 
и писац ових редова, са задатком да на лицу места извиди ствар и поку

ша изравнати сукобе. Али поред тога посла комисија је била умољена 
да чамцем обиђе линију Кладово-Радујевац и да у споразуму са тамо
шљим рибарима одреди риболовну границу између Србије и Румуније, 
која би могла бити предложена румунској влади ради споразума. Коми
сија је извршила поверени јој посао, испитала ток матице, положаје 
прудова и ада према љеном току и према средини реке која се дотле 
прећутно сматрала као риболовна граница, па је о свему томе поднела 
извештај краљ. влади. Писцу је непознато шта је даље по томе рађено. 
А резултати испитиваља о ондашљем стаљу ствари били су следећи. 

ТОК МАТИЦЕ 

Од Верчерове (гранична тачка) до Сипа (6 км) матица иде среди
ном Дунава, уколико код Сипа није постројењем канала вештачки из
мељена. Код Сипа прилази нашој обали, додирне је, па се одбија право 
на Гуравај, ка румунској обали. Дужина ове попречне матице износи 2 км. 

Одатле па до испод Џеџераца (данашљег Давидовца), на дужини 
од 2 км, матица иде румунском страном, остављајући све три аде на срп
ској страни (према матици). Од Џеџераца она се грана у два крака: 
један се примиче румунској, а други српској обали, па се оба крака сас
тају на румунској страни више кладовске скеле. Дужина тих матица 
износи 4 км. Матица што иде румунском страном јача је на малој води 
од оне што иде српском страном. 

Од кладовске скеле до на 1 км испод Кладова матица иде румун
ском страном и ту се опет грана у две матице које опкољавају аду Ши
мијан и пруд више те аде, па се састају наспрам српског села Велике 
Врбице. Дужина тих матица износи 11 км. Она што иде румунском 
страном јача је на малој води, а она што иде српском страном јача је на 

веЛИКОЈ ВОДИ. 

Од Велике Врбице до испод Рткова, на дужини од 3 км, матица иде 
српском страном. Одатле се одбија у правцу Хинова ка румунској 
обали, достиже до средине реке па, правећи лук од 1 км дужине, враћа 
се српској обали. Одатле иде стално српском страном до пруда испод 
Корбова. Рачунајући од Рткова до ове последље тачке, дужина матице 
износи 9 км. Од те тачке матица прелази ( салдуми) право на Батоцу на 
румунској страни и држи се те стране све до Вранче, на дужини од 6 км. 
Онда опет салдуми српској обали у правцу Јакомира~ у дужини од 1 км. 
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Од Јакомира до испод Велеснице, на дужини од 6 км, матица опет 
иде српском страном и на овој последљој тачки (испод Велеснице) гра
на се у две матице, које опкољавају аду код Бродеља (Љубичевца), а та
ко исто и аду између Бордеља и Грабовице, па се испод ове последље 
аде састају. Дужина ове две матице износи 6 км, а на малој води јача је 
она што иде српском страном. Одатле она иде средином воде до на 1 км 
изнад Брзе Паланке, где је hошак спрам тога места одбија сасвим на 
српску страну. Дужина ове матице што се држи средине реке износи 4 км. 

Код Брзе Паланке матица још више прилази српској обали и држи 
се ње све до наспрам Купусишта, на дужини од 4 км. Од тога места она 
скреhе ка Циганашу на румунској страни, на дужини од З км. Додир
нувши Циганаш, где се и сам Дунав грана на два рукавца, главна мати
ца окреhе у рукавац српске стране и држи се те стране све до Миха
јловца, а на дужини од 6 км. 

Од Михајловца нагло скреhе ка румунској страни, па пошто обиђе 
пруд који образује речица Земна, враhа се опет српској обали код 
Рженке; овај скретни лук дуга чак је 1 км. 

Од Рженке матица хвата средину воде све до Кусјака, на дужини 
од 9 км. Од Кусјака прилази српској обали и држи се ње до hошка испод 
Прахова (спрам државних винограда), на дужини од 5 км. Одатле скре
ће ка средини воде и њоме тече до мало више Радујевца, на дужини од 
з км. 

Напослетку, на 1 км више Радујевца матица почиње благо скрета
ти ка румунској обали, па се онда, све до граничне тачке, ушhа Тимока, 
држи румунске стране, на дужини од б км. 

Према свему томе налази се да дужина матице дуж граничне лини

је Србије и Румуније, тј. од Верчерове до ушhа Тимока, износи 101 км и 
да је матица дуж те линије овако распоређена: 

- иде средином реке на укупној дужини од 2З км; 

- иде ближе српској обали на укупној дужини од 42 км; 
- иде ближе румунској обали на укупној дужини од ЗО км; 
-прелази са једне стране на другу ( салдуми) на укупној дужини од 

6км. 

АДЕ И ПРУДОВИ 

Мада су обострани рибари преhутно сматрали међу собом као 
риболовну границу средину реке, као званична државна граница сма
тра се ток матице. Према таквој граници, изузевши аде код Сипа и Џе
џераца (Давидовца) које су румунске иако су према тадашњем, вешта
чком току матице остале све на српској страни, Румунији припадају 
следеhе аде: 

-ада Шимијан, 
- Корбовско острво, 
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- ада испод Брзе Паланке, наспрам Купусишта, и 
- Велико острво, а 

Србији припадају: 
- ада испод Вајуге, 
-ада спрам Бордеља (Љубичевца) и 
- ада између Бордеља и Грабовице. 
А пр удови су према званичној граничној линији, тј. према току 

матице, расподељени на следеhи начин. 
На румунској страни: 
- пруд наспрам Кладушнице, 
- пруд више Шимијана, 
- пруд наспрам Велике Врбице, 
- пруд наспрам Рткова, 

- пруд испод Корбовског острва, 
- пруд између Вранче и Кривине, 
- пруд на hошку наспрам Брзе Паланке и 
- пруд наспрам села Великог острва и местимични прудови дуж 

целог острва. 

Од ових прудова првих пет стално су са свих страна опкољени 

водом, а стали су у вези са обалом. 
На српској страни: 
- сипски прудови, 

- давидовачки прудови, 

- пруд код Кладова, 
- пруд од Корбова до Вајуге, 
- пруд код Грабовца, 
- пруд код Хајдука, 
- михајловачки пруд (Земна) и 
- пруд код Редута испод Михајловца. 
Од свих прудова само је пруд код Кладова опкољен са свих страна 

водом, а остали су у вези са обалом. 

РАСПОДЕЛА РИБОЛОВНИХ МЕСТА 

Уколико се тиче риболовних места са обичним рибарским алатом 
(обични рибарски струкови, алов, лапташ, балачка пре ђ а и вирски 
крсташ), ова су, по области Дунава о којој је овде реч, тако распоре
ђена да их има довољно и са једне и са друге стране званичне граничне 
линије. Може се само додати да полојитих места, са довољно благим 
нагибом од обале ка средини реке, нарочито подесних за риболове 
поменутим рибарским алатом, има знатно више уз српску обалу но уз 
румунску, а и боља су од румунских. 

Уколико се, пак, тиче риболовних места за морунске струкове, и 

она су распоређена тако да их има у довољном броју и са једне и са др у-
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ге стране граничне линије. Али су ипак нешто боља и многобројнија 
места ближа румунској обали, а нарочито она што се налазе у близини 
средине реке. Тако је нпр. са румунским риболовним местима код Ши
мијана, Корбова, Бордеља, Михајловца и Прахова, мада се морунским 
струковима успешно радило и код Кладушнице, Кладова, Костала, 
Велике и Мале Врбице, Рткова, Вајуге, Брлога и Велеснице. Највећа је 
навала и највише су се дешавали рибарски сукоби, као и несугласице 
између наших и румунских пограничних власти, на местима за морун

ске струкове која су у непосредној близини граничне линије, а нарочито 
поред напред поменутих прудова опкољених водом. Поред тих прудова 
се провлачи крупна риба и поред њих се често, због подесног дна и 
брзине воде, радо задржава. Боља риболовна места остају увек за ону 
страну којој буде припадао део пруда окренут граничној линији, а у то-. . . . 
ме погледу румунска страна, према тадашњоЈ граничноЈ линИЈИ, стаЈала 

је боље од српске. 

Треба само додати још то да је целокупно у том комисијском из
вештаЈу изложено стање важило за ондашњи, прератни ток матице, 

расподелу прудова, ада и риболовних места, пошто је овде реч не о да
нашњим, већ о некадашњим дунавским риболовима. Међутим, све се то 
могло у току година и деценија само по себи знатно изменити. А у ко

ликој се мери то може променити и за релативно кратко време, може 
се видети из овога случаја из дунавске области у близини Београда. 

Испод села Винче, на 27. километру водом испод Београда, посто
јала је од незапамћених времена у Дунаву доста велика и шумовита 
Винчанска ада, обрасла густом шумом, пуна великих, прастарих грма

ва, топола, врба и непролазних шибљака. Мада је припадала Аустро
Угарској, иако је била много ближа српској него мађарској обали, ипак 
су наши рибари на њој безбрижно преноћивали, секли дрва и шибље 
колико су хтели и сматрали аду као да је српска. Мађарски финанси су 
ретко на њу прелазили, јер је била доста удаљена од мађарске обале, а 
нису на њој имали ни своЈу караулу, ни ма какав заклон од непогода. 
Ада је у исто време била и рај за српске кријумчаре, пошто је била ма
ђарска, а врло близу српске обале, па је било лако одатле преносити 
кријумчарску робу на ову обалу. Риболов око аде био је у своје време 
издашан и на гласу, тако да су у ту риболовну околину долазили и 

београдски и смедеревски аласи струкароши, влакароши и они што 

раде лапташем. Ту се хватала крупна кечига, понеки обичан или чич

кави јесетар, сим или паструга, а и крупан сам није био реткост. Међу
тим, за аласе и за кријумчаре, који су се по свршетку рата вратили сво

јим кућама, са Винчанском адам, коју су они оставили онакву каква је 
била од памтивека, десило се право чудо. Те велике, лепе и шумовите 

аде потпуно је нестало за време рата 1914-1918. године. Дунавска мати
ца је за то време не само подлокала и однела целу аду, тако да од ње 

није остало ни трага, већ се још на месту где је она била створила вели-
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ка дунавска дубина, преко које данас иду путнички и теретни бродо.r 
са шлеповима. 

Врло је могуlшо да се од онда кад је српској влади поднесен напрс 
поменути комисијски извештај о хидрографским приликама у граю 
чној области Србије и Румуније много штошта изменило, али писr 
није познато да ли је то после рата проверавано. Међутим, тај је изв( 
штај био једна од основица за разграничавање тих држава дуж ДунаЕ 
после рата, па је, према томе, и расподела риболовних места у граю 
чној области остала онаква какву је у своје време била предложил 

комисиЈа. 



ЧЕТВРТИ ОДЕЉАК 

ЛЕТИМИЧНИ ПОГЛЕД НА ДАНАШЊЕ 

ЂЕРДАПСКЕРИБОЛОВЕ 

ДАНАШЉИ НА ЧИН РИБОЛОВА 

ко се данас бродом, путујуhи низ Дунав, зађе у ђердапску об
ласт, узалуд he се очима тражити велике рибарске инстала
ЦИЈе, постављене на негдашњим, од памтивека познатим и 

чувеним дунавским вировима, коЈе су привлачиле пажњу пут

ника и заинтересовале га да се распитује шта је то. За Госпођин вир 

једва се зна и место где је некад постојао и давао својим закупцима сто
тине и хиљаде крупних риба које су, привезане у води дивљом лозом уз 

бок великог арендаторског чамца, превлачене у негдашње рибарске 

трговачке центре. Нема више ни трага од негдашњег горостасног Гре

бена и његовог бучног вира од кога су се његови закупци богатили. 
Стена Калника још увек штрчи из Дунава онаква каква је одвајкада би
ла, али она не даје ни близу оно што је некада давала. Прошавши кроз 
величанствени дивљи Казан, па затим поред негдашњег центра ђердап

ског риболова, Текије, узалуд he се, у правцу Кладова, тражити старе 
импозантне гарде коЈе су се некад могле сагледати и са даљине од неко

лико километара, а необавештеном путнику су изгледале као остаци 

неке старе, велике разрушене грађевине које је потопила вода. Од њих 
данас нема ни трага и само се још може наhи по који стари рибар из 
Сипа који је некад на њима радио, па се још ceha места на коме су оне 
постојале. Тако исто he се узалуд тражити и оне многобројне велике 
тикве које су некад, на појединим риболовним местима, биле прекрили
ле површину Дунава, означујуhи места где су морунски струкови вре

бали своје жртве. 

Данас је све то друкчије и из основе измењено. Старих продук

тивних начина риболова је занавек нестало; оно што је остало то су 
најобичнији начини риболова који су у употреби не само у ђердапској 
области веh и по целом Дунаву, па и по осталим нашим веhим рибо
ловним рекама. Само што је то прилагођено хидрографским прилика-
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ма у којима се ради, али измене нису такве да се ти начини риболова 
могу сматрати као ђердапски специјалитети. 

Пре свега, местимице, где престају оне hудљивости дна и струја, 
којима се у толикој мери одликује Ћердапски Дунав, и где се на пове
hем простору јављају чиста места са равним, песковитим, блатним или 
каменитим дном, једноликом брзином и правилним током воде, упо
требљавају се велике мреже: алови и лапташи слични онима што се упо
требљавају у Горњем Дунаву, Сави, Тиси, Драви, Морави и др. Поред 

тога такозваног великог алата, употребљава се, и то много чешhе, "ма
ли алат" у који се на Ћердапу рачунају: 

а) балачка пређа, крсташ, ђелберија; 
б) удичарски алат: обичан и пампурски струк, самице. 
Овде he бити укратко описан тај обичан рибарски алат. 
1. Алов је у ђердапској области дугачка, а плитка мрежа, која се не 

разликује од алова "салеhака" што се употребљава у другим нашим ри
боловним водама. Састоји се из комада пређе дугачког по 60-80 мета
ра, са окцима раније од 15-25 мм, а данас од 25 мм, како је то допуште
но Законом о риболову. Горњи обод пређе, онај што иде површином 
воде, носи нанизане на њему пловке од јагњедине коре, а доњи обод, 
онај што гребе речно дно, оптереhен је нанизаним оловицама. 

Алов ради на прудовима и чистим, полојитим местима, где се дно 
врло благо спушта од обале па на воду и где има довољно места за рад 
њиме. Њиме раде четири рибара. Пре но што се почне ловити, он је сав 
прикупљен на канатама оранице. При његовом разбацивању на месту 
на коме се мисли ловити, један од момака остаје на обали и држи 
почетни крај алова, везан за 1 1f2 метар дугачку мотку; ораница се тада 
удаљује од обале управно на ток воде. При томе двојица веслају, а 
треhи разбацује по води пређу, тако да, уколико се ораница удаљава од 

обале, утолико се пређа 

више распростире. Кад 
I је сва избачена, једек 

везан за завршни краЈ 

пређе веже се за орани

ток. р~ке 

u 

С1. 40. /\лrю оПкољаrю pur)y 

ш 

цу, па се пусти да ова 

мрежу Једно кратко вре

ме носи док се алов пот

пуно не "прислони" уз 

обалу, тј. док "дојњака" 
(доњи обод пређе са 
оловицама) сва не дох

вати дно. Тада се орани
ца притера обали па сва 

четири рибара искачу 

на ову, прихвате дуга

чак Једек везан за завр-
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шни краЈ алова и сло

жно потегну вуhи га, па 
тиме привуку и тај крај 

алова обали, затворе 
полукруг од пређе и та

ко опколе рибу која се 
на томе месту буде на

шла. Рибари тада скуп
љају мрежу на обалу и 
тиме све више сужавају 

полукруг који она пра
ви. Кад је сва мрежа та
ко скупљена, у њој је 
сконцентрисана сва ало

вом опкољена риба коју 

рибари тада покупе и 

изруче у ораницу. Кад 
је то свршено, мрежа се 

поново пренизује на 
ораницу и спремна је за 
идуhи лов. Често се ало
вом прави само "око

лиш", тј. он се привлачи 
обали чим буде разба-

чен. 

Аловом се ради ве
hином лети; њиме се 

хвата готово искључи

во ситнија риба, јер се 
крупнија држи дубина 
на КОЈИМа алов не може 

ТОК pi!.K~ 

N 
v 

Сл. Ч!.- Aлrm uйкилио рибу 

Сл. 42. - Извлачење алова на обалу 

249 

да ради. Њиме се најчешhе хвата: бела риба, ситнији шаран и сомче, 
мрена и ситнија кечига. Лов је обилатији ноhу, јер риба радије ноhу 
излази на прудове и прикучује се обалама. 

Од интереса је приметити да се алови на Ћердапском Дунаву раз
ликују од оних што се употребљавају на пространим прудовима и поло
јама у Сави и Горњем Дунаву, не само обликом и величином веh и по 
начину како се њима ради. Ови су алови много дужи и достижу дужину 
од 250-300 метара, каткад и више. Облик им је клинаст, тако да је онај 
крај што се вуче поред саме обале врло плитак, па затим поступно, уко
лико се пружа даље од обале, постаје све дубљи, док не достигне дубину 
од неколико метара. Напротив, ђердапски алови су подједнаке дубине 

по целој својој дужини. Савски и горњодунавски алови имају отприлике 
на треhини своје дужине (рачунајуhи од онога краја што је до обале) 
пространу кесу у коју се риба поступно скупља тражеhи да у ал ову нађе 
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Сл. 43. Алов извучен на обалу 

какав отвор кроз који би изашла, и сва се риба, кад је алов прикупљен 
нађе у тој кеси. Међутим, те кесе никад нема на аловима што се употре· 
бљавају у ђердапској области. Напослетку, и само маневрисаље је 
различно код ове две врсте алова. 

Узрок је овој разлици у самој природи места на којима се лови. У 
нашим горљим водама алови раде на врло пространим местима, "мето· 

вима", где је релативно мала брзина воде. У ђердапској области, а ш 
таквим местима где ради алов, вода је брза и јака, па би било немогуhнс 
маневрисати онаквим аловима какви се употребљавају у поменутиw 
горљим водама. Вода би онај крај што иде на воду врло великом снагоiv 
и брзином снела низ воду и тиме би алов самом водом био одмах при
теран уз обалу, пошто рибар што је остао на обали држи предљи кра. 
алова чврсто и не пушта га на воду. Кесу би брза вода одмах притераш 
под аловску пређу или би је истерала пред алов, тако да се не би водоЈ\· 

вукла разјапљена и гутала рибу. Међутим. ипак би се могао наhи извес· 
тан број аловских метова, нарочито на простору од Ђердапа до Раду· 
јевца, на којима је вода тиша и где би се са успехом могли употребља· 

вати велики алови из наших горљих вода. 

2. Лaйiiiazu ђердапски је мрежа дугачка 40-50 метара, дубока 6-Е 
метара, са окцима од 25-30 мм, којом се ради са две оранице и б рибара 
На своме горљем ободу пређа је пришивена ("начеткана") на дугача~< 
једек ("горљаку"), на који су нанизани пловци од јагљедине коре. Н< 
дољем ободу пређа је начеткана на други једек ("дојњаку"), на који С) 
нанизане оловице; то чини да мрежа, разбачепа по води, стоји успра 
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вно. Оба краја мреже привезана су за по један "штапац", кратку мотку 
од 1 м дужине, оптерећену на доњем крају комадом цигле, каменом или 
гвожђем, тако да штапац, бачен у воду, стоји усправно. Лапташ, према 
томе, има облик врло велике загажње. 

Дошавши са две оранице или два чамца на место на коме he да 
раде лапташ~м, рибари притерају оранице једну уз. другу, окрену их обе 
предњим краЈем низводно, превуку пола мреже на Једну, а пола на другу 

ораницу, па повезу једну од њих једној, а другу другој обали. Уколико 
се оранице једна од друге удаљују, утолико по један рибар из њих 
избацује мрежу у воду, и кад се оранице удаље једна од друге толико 
колико је лапташ дугачак, сва је пређа разбачена, а оловице и штапци 
одвуку је на дно. Штапци су дебелим једеком везани сваки за своју ора
ницу, а рибар, сваки из своје оранице, попушта свој једек све дотле док 
по његовом дрмању не осети да лапташ дрља дно. Кад то буде, оранице . . 
се тако раздаљене Једна од друге веслањем тераЈу лагано низ воду, 

паралелне једна другој. За то време лапташ, вукуhи се по дну, купи као 
у какву кесу сву рибу што у путу сретне; риба која би њиме тако поти
скивана могла, ударивши о пређу, вратити се и изаhи из ње, не чини то 
по својој навици да радије иде уз воду но низ воду, а и због тога што за 
све то време покушава главом да прође кроз окца или да пробије пређу. 
Кад је на тај начин лапташ, вођен ораницама, прешао простор од 40-60 
метара, кадшто и нешто више, оранице се одједном на дати знак главног 
рибара повезу у сусрет једна другој, састану се својим предњим краје
вима на води, вежу се тим крајевима једна за другу набацивањем једне 
замке од конопца, па се онда лапташ, почевши од штапаца, увлачи 

("чупа") што се може брже у оранице. При том увлачењу купе се само 
горњака и дојњака, а сва пређа што се налази између њих остаје у води 
између ораница и у њој се, као у каквој скупљеној кеси, налази сва уло
вљена риба. Кад су у оранице извучене цела горњака и дојњака и тиме 
лапташ прикупљен и потпуно затворен, извуче се и сама пређа из воде 
и из ње се повади риба. 

Лапташ је моhан рибар-
ски алат, једно због своје ве-

n 

о v 

Сл. 44. - Развожење лаййlаша Сл. 45. - Pag лаййlашем 
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личине, а друго и због 

тога што он чисти вели

ке просторе, а може да 

ради и по плиhацима и 
по дубинама. Лов њиме 
нарочито је продукти

ван зими кад крене лед 

и СВОЈОМ тутњавом и лу

пом узбуни и крене ри
бу из њених склоништа. 
Голубачки и доњомила
новачки рибари, кадшто 
и Текијци, нарочито се 

Сл. 46. -Два рибарска чамца вуку лаййlаut спремају за то време, и 

кретање леда за њих је 
радостан догађај. У то се време у дугачком дунавском теснацу испод 
Бабакаја може виђати необичан призор. Лед, путујуhи из дунавске 
области више теснаца, наилази на овај и ту се загуши; потискујуhиједна 
другу, санте се пењу једна на другу, тако да се образују читави ледени 
стубови. Ти стубови услед своје тежине тону; друге санте прелазе преко 
њих, најахују се и својом тежином чине да гомила све више тоне и да на 
многим местима допре чак до речног дна. Кад се затим лед у теснацу, 
услед Сунчеве топлоте и механичке снаге других санти што га потиску

ју, почне топити, прскати и комадати се, сва ледена маса крене низ воду. 

Стубови леда парају речно дно, истерују и крупну и ситну рибу из 

Сл. 47. - Балање у ЋерgаПско;.t Дуиаву 
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њених лежишта, а у исто време и муте воду парајући блатно и пескови
то дно. Риба се тада одигне са дна и расплашена узбуни се по тој мутној 
води. Тај моменат жељно ишчекују рибари са спремним лапташима или 
балачким пређама, па пловећи одмах за ледом, или између санти, вуку 
своје мреже. Лов је кадшто тако обилан да се пређа цепа под при
тиском рибе. Нарочито се у таквим приликама изобилна хвата крупан 
сом, који се као клада ваља у пређи за време док се она вуче по дну. 

Треба приметити, као и за алов, да је ђердапски лапташ краћи и 
плићи од онога што се употребљава ван ђердапске области, а из оних 

истих разлога КОЈИ су наведени за алов. 

З. Балачка йређа или opuja је једна омања, добро смишљена 
мрежа која се у великом броју налази у ђердапској области и ту чини 
велике услуге и рибарима од заната, и прибрежном становништву села 
дуж те области Дунава. Велике мреже, алов и лапташ, захтевају знатну 
опрему, повећу послугу, доста стају, међутим, њима су, баш због њихове 
величине неприступна многа одлична риболовна места. Стога је умно
го већој мери у поменутој области распростраљена та врста омањих, а 
врло спретних мрежа, око којих не треба ни велике опреме, ни послуге, 
а које, међутим, могу радити на сваком месту, ма какве биле непра

вилности дна и воденог тока. Ко није запазио, путујући кроз ђердапску 
област и пролазећи водом поред наших рибарских села и заселака, онај 
велики број ораница које се, кад риба пада у већим количинама, раз
миле по тихој површини Дунава, дајући слику водених тица које по води 
траже свој плен? Свака од њих носи по једну балачку пређу и окушава 
cpehy на местима где има изгледа да се може ухватити риба. 

Балачка пређа има облик плитке четвороугласте кесе, дугачке 

3-4 1Ј2 метра, дубоке 2 метра, која није оптерећена ни оловицама, ни 
пловцима, нити са стране има штапце као велике мреже о којима је 

Сл. 48. - Pag балачкоЈvt йpeboJvt 
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горе била реч. Љоме се ради помоћу само једне оранице и за тај рад 
потребна су два рибара. Један од љих седи на самоме кљуну оранице, а 
други на љеном задљем крају. И један и други једном руком раде веслом 
и непрестано одбијају своју ораницу низ воду, старајући се да ова при 
том остане управна на правац тока воде; другом руком сваки од њих 

држи крајеве два конопца, на којима виси пређа разјапљена у облику 
к е се. Ј е дан од тих конопаца (који је често испреден од лик е) је дебљи и 
он је везан за ћошак дољег обода мреже, онај што иде ка дну; други је 
таљи и везан за ћошак горљег краја пређе, онај што је ближи по13ршини 
воде. На месту где је дебели конопац везан за пређу, везан је камен или 
комад топовског ђулета, или какво теже заокругљено парче гвожђа, у 
тежини 3-4 килограма. Један такав терет је везан за леви, а други за де
сни крај пређе и ти терети, кад се дебели конопци које рибари држе у 
рукама попусте, повуку доњи обад мреже ка дну и одржавају кесу 
отворену. Напротив, кад се ти конопци нагло повуку увис, терети се 

издигну, повуку собом тај доњи обад и кесу затворе. 
Балачка пређа ради и на самоме дну, као и "у пола воде", одигну

та од дна, према томе да ли се риба држи дна или је "на перу", тј. плива 
средином између дна и повр
шине; висина од дна, на којој he 
се тада радити, зависи од тога 

колико јој се пусти конопца из 
оранице. Пре но што he почети 
да лове, рибари се извезу више 
риболовног места, рашире мре

жу на канатама оранице тако 

да се она, пошто Је од оранице 

краћа, добро опружи; затим 
управе ораницу тако да буде 

управна на правац тока воде, 

Сл. 49. Pag балач1<ам йpel)oAr потераЈу Је попречке низ воду, 

па одједном оба рибара спусте 

терете, а са њима и пређу у воду. Кад је пређа стигла до дна, или до оне 
дубине на којој се мисли радити, рибари, веслајуhи једном руком, тера
ју ораницу попречке низ воду, а другом руком придржавају конопце 
који држе пређу. Ова се тада пола:ко креhе у облику разјапљене кесе 
која гута све што у путу сретне. Кад риба, коју је пређа у путу срела, 
удари у ову, од тога се лако задрма танак конопац у руци једног и дру
гог рибара; ови, извештени тиме да има рибе у пређи, у тренутку оставе 
весла, скоче на ноге и сложно повуку оба конопца и тиме кесу са рибом 
затворе, па је затим извуку на ораницу, изваде рибу из пређе и ова се 

онда изнова забаци за даљи лов. 

Лов балачком пређом, који се назива "балање", често је врло изда
шан, нарочито онда кад му је време и кад рибари добро познају облик 
дна на ко111е раде. Он се може обављати на сваком месту, па чак и онде 
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где по дну има клада, пањева, крупног камеља и других препона које 

закачују и цепају пређу. У таквом случају рибари се труде да тачно са-
. . 

знаЈу 1\Iесто и положаЈ таквих препона, па кад су то учинили, они мрежу, 

којом је због њених малих димензија, простоте и спретности лако 
маневрисати, терају тако да прође између тих препона, али се само о 
њих очеше. Пошто се риба, нарочито зими кад се скупља у гомиле, ра

до бави баш иза клада, стена итд., то кад се угоди да мрежа прође баш 
поред ових, обично се наиђе на необичан лов. А кад је риба "на перу", 
балачке пређе раде и онде где је дно препуно опасних препона, само се 
тада пређа не пушта да гребе дно, већ се одржава на потребној висини 
од овога. 

Балачким пређама, поред свега тога што су мале, ипак се хвата и 
најкрупнија риба: крупан сом, јесетар, сим итд. Њиме се у ђердапској 
области највише хвата кечига; ова се радо бави на дубоким местима и 
око стена, где ју је немогућно ловити ни великим мрежама, ни удицама. 
Знајући добро таква места и положај стена у њима, ђердапски рибари 
по љима "балају" тако да пређа прође између стена, почисти место и 
згрне рибу коју на љему нађе. Таква су позната места нпр. код Добре, 
по околини Доњег Милановца, у Стењу итд., где се балаљем хватају 
крупне кечиге. 

4. Kpciuaш је омања мрежа на форму кашике од пређе, дугачка и 
широка 3-4 метра, састављена од два укрштена полукружно савијена 
штапа, преко њих превучене пређе и дугачке, јаке мотке која служи 
као дршка. Крсташ се постави на повеhу ораницу или чамац, где му се 
придода једна нарочита дрвена направа у облику ђерма: јак кратак 
усправан дрвени стуб на чијем се врху постави крсташ тако да може око 
једне кратке осовине осцилирати, као ђерам кад вади воду. 

Крсташем се лови на природним или вештачки створеним вирови

ма. Ораница се на виру препречи тако да брза вода вирског вртлога на 
љу удара са њене издубљене стране. Крсташем ради свега један рибар; 
кад је ораницу, уз припомоh још кога од другова, поставио и утврдио на 

виру како треба, он спусти и загњури у воду крак ђерма на коме је 
кашика од пређе, тако да риби која би наишла препречи пут. Риба која 
се нађе у близини вртлога буде овим подухваhена и упуhена право на 
мрежу, где остаје једно кратко време, покушавајуhи да кроз њу прође. 
Утом рибар, притиском све своје тежине на други крак ђерма, издигне 
крак са мрежом из воде и риба остане у мрежастој кашици, одакле је 
рибар извуче, веже за ораницу или је остави у овој, па опет спусти крак 
са мрежом да се ова загњури у воду и да чека нов плен (в. сл. 25). 

Ма како да је мала и проста справа, крсташ, употребљен на паде
сним местима, хвата и крупну рибу: јесетра, сима, сома, као и обичну 
белу рибу, шарана и др. То је данас права и једина мрежа за вирове, и 

од ње закупци вирова зарађују на својим закупима. 

5. Ћелберија, која се још зове и "оди-вамо", је најмања мрежаста 
рибарска справа која се употребљава у ђердапској области. То је једна 
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Сл. 50. - Ћелберија 

врста мрежате грабуље која, наместо гвоздених или дрвених зубац: 
има 1 метар дугачку коничну кесу од густе пређе, са усправним пс 
лукружним отвором; кеса се држи отворена помоhу полукружно саш 
јеног штапа чији су крајеви везани затегнутим танким конопчиhем. дr 
шка мрежасте грабуље, на којој отвор кесе стоји усправно, дугачка ј 

2-3 метра. 
Ђелберијом се лови искључиво на местима где је поред саме обал 

врло брза вода (љутац), а дно полојито, тако да са обале у воду забе 
чена кеса брзо дохвати дно. Рибар који њоме лови иде поред обале, п 
с времена на време хитне l)елберију у воду, тако да му дршка остане 

С1. 51. Ћcл(;l'fJIIJil, ceili 11 сшtuце IШrJ Clllla 
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руци, а кеса се у тренутку загњури у воду, својим врхом на воду. Чим је 
мрежу тако забацио, рибар је одмах, у истом тренутку привуче к себи и 
извуче на обалу. Риба на таквим местима, да би се што лакше извла
сшла уз јаку брзу воду, привлачи се крају и вуче уз саму обалу. У тре
нутку кад рибар избаци кесу од пређе на два метра далеко од обале и 
нагло је привуче к себи, кеса зграби рибу која се затекла између обале 
и њеног отвора и рибар има само да је извади из кесе. Риба, заморена 
борбом са брзом водом, нема времена ни довољно окретности да се 
спасе. 

Тешко је веровати каква се риба и у коликој маси може на паде
сном за то месту похватати једним тако малим и примитивним рибар
ским алатом као што је ђелберија. Писац је једном приликом, на Сип
ском каналу, посматрао такав лов, кад је њих десетина рибара, радећи 
сваки са по једном ђелберијом, за непуна два сата лова нахватало преко 
200 кг шарана, од 1-8 кг комад. 

6. Рибарски ciiipyк, онакав исти какав се употребљава и у нашим 
горњим водама, употребљава се и у ђердапској области. Састављен је 

из једнога 200-400 м дугачког, врло дебелог канапа (иншљига), за који 
је, помоћу 20-30 см дугих парчади тањег канапа (путила), а на расто
јањима од једног растегљаја, везано по 100-300 омањих, добро изо
штрених удица. Један је крај дугачког иншљига слободан и канап је оп
ружен дуж дна реке, у правцу њеног тока; узводни краЈ Је привезан за 

камен тежак 5-10 кг, који служи за то да струк задржи у месту, да га 
брза вода или ухваhена на њему крупнија риба не би одвукла. Удице се 
"наглистају", или се на њих као мамац натакну ровци, пијавице, ситна 
риба и др.; оне се тако окиhене ређају једна до друге на канате оранице, 
па се онда струк разбацује по води, на месту на коме he се радити, 
почевши од онога краја што је везан за камен. При томе разбацивању, 
пошто је спуштени камен пао на дно, терајући чамац полако низ воду, 
избацује се са каната једна по ј<щна удица, кад на коју дође ред, док се 
цео струк тако не разбаци. За сам камен струка, који је тако по дну 
опружен и чека свој лов, везан је још један тањи једек који иде од каме
на до површине воде и ту је везан за једну тикву. Тиква служи за то да 

означи место где је почетак струка. 

Струк се баца по чистим местима, где је песковито, шљунковито 
или каменито дно, али никако не по блатном дну, где би мамац могао 
упасти у муљ па га риба у пролазу не би спазила. Риба се најчешhе хва
та за уснице; сом и манић често прогутају и удицу и мамац, па им се уди
ца закачи дубље у унутрашљости тела, тако да је рибар не може ишчу
пати, већ мора пресећи путило, а удицу оставити у риби. Кечига се по
некад хвата за реп, трбух или бокове, јер се радо чеше и таре о пескови
то и шљунковито дно, па се, наишавши на оштру удицу, за њу закачи и 

ухвати. 

При вађењу струка рибар прво тера ораницу ка тикви и увлачи ову 

у њу; вукуhи затим једечиh што спаја тикву са каменом на дну воде, он 
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Сл. 52. - Рибарски сй:iрук 

камен издигне и увуче у чамац, па онда пренизуЈе у ораницу и дугачак 

иншљиг са дна, на коме су удице и на њима ухваћена риба. Ораница иде 
при том лагано низ воду, у сусрет удицама које наилазе. Закачена риба 
на удицама осети се пре но што удица приђе рибаревој руци, јер се она 
још издалека отима од удице и тиме трза иншљиг који рибар увлачи у 
чамац. Крупнији шаран осети се по томе трзању и на 30-40 метара 
даљине; крупнији сом још и даље. Шаран се при извлачењу у ораницу 
очајно отима и праhака, тако да га је скоро немогуhно увуhи у чамац 
ако се под њега не подметне мередов (рачило ). Сим и јесетар су мирни, 
тако да рибар, ocehajyhи по затезању иншљига да вуче неку тежину, ви
ше пута не може да оце

ни да ли Је то какав пањ 

или риба; ова се риба 
стане отимати и превр

тати тек кад дође до са
ме оранице, или кад је 

веh у њу увучена. 
Струком се риба 

лови веhином лети, на 

бистрој води, кад она 
плови по дну тражеhи 

храну. Баца се покад

што и зими кад се "ради 

на маниће" којим се хва

таЈу само зими, у позну 

јесен и У рано пролеhе, Сл. 53. -Лов рибарски.м ciupyкo.At (Професор ПеГйро-
Јер тада они излазе из ви/Ј је у белој кошуљи) 
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рупа, чкаља, ~амења итд. у којима се преко целог лета крију, клонећи 
се од сома КОЈИ их радо гута. 

7. Па.мйурски сiйрук (плутовача) по облику и начину рада није 
ништа друго до дужи морунски струк, са много мањим удицама, већим 

бројем ових и обичним иншљигом и канапом наместо јаких терованих 
конопаца што на морунским струковима носе велике коване, Јако за

шиљене удице. По својој намени и начину хватања рибе он се разлику

је од обичног рибарског струка тиме што се на удице не стављају ни

какви мамци, тако да се на њима риба не хвата за уста, већ се закачује 
за бокове, реп или трбух. Има 100-150 удица, а путила су му нешто ду
жа и много чешћа но код обичног струка. За голу удицу, при њеном за
вијутку, везана је по једна "плутача" ("пампур"), комад плуте или коре 
од јагњеде, који држи удицу уздигнуту од дна, а у исти мах и чини да се 
она са путилом, дејством водене струје, непрестано љуља. Кад риба у 
пролазу наиђе између два једно другом блиска путила, једна од удица је 
дохвати, забоде се у њу и задржи рибу; кад се ова стане отимати, закачи 
је још која удица и она буде тако спутана да ту остаје док струк не буде 
прегледан од рибара и риба скинута са удица. 

Пампурски струк ради са једном ораницом и два рибара. Он оста
је у води за све време струкарења; прегледа се обично рано изјутра па, 
пошто се са њега поскида закачена риба, удице се изоштре турпијом 
кад која од њих наиђе, па се опет спуштају у воду. Пампурским струком 
се ради на кечигу, јесетра, сима, пастругу или сама. Риба се, нарочито 
крупнија и снажнија, покадшто и откачи са удица и тада за дуго време 
носи ожиљак или рану од удице, на местима где је била закачена. 

Пампурским струком се ради или на отвореној води, на дубинама 
за које се зна да се поменута риба по њима креће, или на специјалним 
местима на која рибу тера јака и брза дунавска вода. Таква се места на
лазе нпр. у околини Доњег Милановца, у области траверза саграђених 
приликом регулације Ђердапа од Гребена до Милановца. Вукући се уз 
воду, риба код Милано-
вца удара на Ратајску 
накљу (испод бродар
ског штега), па одатле 
право на прву, низводну 

траверзу. У басену ог-
раниченом том травер-

зом, а нарочито поред 

каменог зида басена, ми-
лановачки рибари раз
бацују многобројне пам
пурске струкове и хва

таЈу Јесетру, сима и кру

пну кечигу као у клоп

ци. Кад вода опада и ри-

-----.--

Сл. 54. - Памйурски сйЈ.рук 
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ба нагне да излази из басена између траверза, онда се пампурски стру
кови забацују на доњем уласку прве траверзе, одмах више Ратајске. 

Кад се са пампурским струком наиђе на добро место, лов пробране 
рибе може бити врло издашан. Писац ових редова he се увек радо 
сеhати једнога свог лова 1925. године у дунавском теснацу више села 
Брњице, наспрам ондашњег великог багремара, кад је са два своја ри
барска момка и два пампурска струка, за два дана дигао са каменитог 
дна двадесет и неколико комада крупних кечига, од 2-4 кг комад. Али 
се још од прве појаве тих струкова, а и данас, покретала и покреhе 
питање: да ли би требало забранити риболов таквим нерационалним 
алатом, који више рибе израњави него што је похвата. Разлог који је 
важио за морунске струкове, да их не треба забраљивати, не може 
важити за ове струкове. То нису више крупне морске рибе селице, које 
су само гости у нашој дунавској области; то су наше домаhе рибе које 
оштре удице пампурских струкова рањавају, тако да је данас немогуhе 
ухватити иоле крупнију кечигу, јесетра, сима, пастругу, који не носе 
ране и ожиљке од рана што су добили од набадања на удице, па, 
откачивши се своЈОМ снагом од њих, успели да се провуку кроз под

водне шуме тих удица и продужили пут даље уз воду. То. су баш најбо

ље и најплеменитије врсте риба, а које су стални становници наших 
вода, што су у питању. Са таквог гледишта, пампурске струкове би оди
ста требало једном засвагда и најстроже забранити. Али, с друге стра
не, забрана би била неправична за наш рибарски свет ако не би била 

општа, за цео Дунав - од његовог ушhа па до горње границе вода у 
којима живи врста племенитих риба Acipenser. А за то би био потребан 
међународни споразум између свих заинтересованих држава кроз које 
пролази Дунав. 

8. Са.мице су врло прост, али моhан удичарски алат како у осталим 
областима Дунава, тако и у ђердапској области. У тој области оне лове 
само крупног сама. Састоје се из "вагала" или "гибача", јаке жилаве мо
тке дуге око З метра, дебљине 3-5 см, забодене и добро утврђене на 
каквој брежини где је уз саму обалу дубина. За горњи, слободан крај ги
бача везан је јак, дебео канап који на своме крају, баченом у воду, има 
велику сомовску удицу. На удицу се као мамац меhе живо жапче или 
рипче (чиков, кесега, шаранче). 

Самица се поставља увече, а прегледа рано изјутра. Ако на њој 
има ухваhен крупан сом, њега рибар, после краhе или дуже борбе, уву
че у ораницу, било на обичан начин, обема рукама, ухвативши га за ви
лице, било на тај начин што забије у њега велику, јаку гвоздену куку, 
коју држи спремну у ораници, па га извуче помоhу те куке. 

Самицом се ради лети кад је мала вода и бистра; тада сом прилази 
дубљим местима поред обале да тражи храну, поглавито ситну рибу; 
вода треба да је бистра да би он спазио мамац који he обзинути и прогу
тати. За њу су најбоља места: пространи лимани и дубине поред стрме 
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Сл. 55. - Самица 

обале, као и простор око повеhе кладе, потопљене дереглије, шлепа 
итд., недалеко од стрме обале. 

* 
То би били разни начини риболова у ђердапској области, који су и 

данас у употреби у тој области, а они, као што је речено, нису везани 
искључиво за те области Дунава. Остале врсте риболова, које се успе
шно употребљавају у осталим областима велике реке и њеним уточи
цама, као што је риболов пириhем, грундкорном, кусаком, бубњевима, 
черенцем, трбоком, буhком итд., нису у употреби у ђердапској области. 

Али та област и данас има својих специјалитета у томе погледу, 
који су тако везани за природу необичних риболовних места у њима да 
би на другим местима били потпуно неупотребљиви. Од њих he овде 
бити наведена ова два што следују. 

Године 1900, после довршене регулације дунавског корита на 
простору од Гребена до Доњег Милановца, један насељеник те варо
шице, Иван Мајер, звани Талијан, који је раније при регулацији радио 
као радник на грађењу каменитих траверза, саграђених на томе про
стору ради регулације тока воде и обезбеђеља водостаја, дошао је био 
на идеју да искористи падове воде преко попречних зидова што спајају 
обалу са великим уздужним каменитим зидом у Дунаву. На самоме 
почетку првога попречног зида, код острва Пореча, Мајер је подигао 
неколико леса, у које је брза и јака дунавска вода имала да сама убацу
је ситнију рибу што плови поред зида узводно, бореhи се са необично 
брзом водом за коју она нема довољно снаге да је може савлађивати. 
Водом убачена риба у лесу не може више из ове изаhи и рибар који чува 
лесе има само да је с времена на време из ње вади. Ма јер је одавно умро, 
али његове лесе, обнављане и одржаване, раде и данас на подесној води 
и представљају један специјалитет ђердапских риболова. 
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Сл. 56. - Рибарске лесе коg Пореча 

Други један специјалитет то је рибарска направа коју he путник са 
брода спазити код румунског села Свињице, на левој обали Дунава. Уза 
саму ту обалу, на томе месту, издалека he се сагледати једна водена 
направа од неколико јаких, дебелих и високих усправних дирека, који 
из воде штрче увис и привлаче пажњу. На тим дирецима је, горе на 
висини, начињен мост од дасака, а на овоме су постављене дизалице са 

гвозденим ланцима који се са моста спуштају доле у воду. За доњи крај 
сваког ланца везана је по једна гвоздена вршка купастог облика, и то 
тако да кад се ланац спусти у воду и олабави се колико треба, вршка се 

сама постави тако да јој широк отвор дође низводно, а затворен заши
љени крај узводно. На месту, поред саме обале, где је направа поста
вљена, брза је вода. Риба, пловеhи поред обале и бореhи се са том во
дом, нашавши се пред широким отвором вршке, који унеколико убла
жава брзину воде, уђе у њега па кроз тај отвор продужује пролазити у 
вршку. Међутим, тај се отвор левкасто у вршки сужава, па кад риба јед
ном кроз њега прође, више га не може наhи да би кроз њега изашла из 
вршке. 

Конструктор и власник те необичне рибарске направе, стари ри
бар из Свињице, Јован Јанкуловиh, са својим сином Мојсијем (у овај 
мах службеником Дунавске комисије) свако се јутро и вече пење на 
мост над водом, помоhу ланаца и дизалица извлачи из воде своје вршке 
и диже их горе на мост, по вади из њих ухваhену рибу и спусти их опет 
на исти начин на место где су биле и где he их сама вода окренути и 
наместити како треба. Направа хвата само ситнију рибу (кечигу, мрену, 
сомче, смуђарка, белу рибу) која се може провуhи кроз стешњен лев
каст отвор у вршки; кад је за вршке подесна вода, лов је доста обилат. 
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ТРГОВИНА ЋЕРДАПСКОМ РИБОМ 

Риба ловљена на ловиштима ђердапске области продавана је и у 

земљи и у иностранству. У земљи је трошена највише обична риба: 
шаран, сом, смуђ, манић, мрена и бела риба, са нешто кечиге, а ређе 
јесетар, сим, паструга и крупан сом. Међутим, ова боља риба, нарочито 
крупна, она што је ловљена у закупљеним вировима, извожена је у ино
странство, и то искључиво у Аустро-Угарску; њен ајвар је извожен и 
даље, у Немачку, кадшто и у Француску. 

Трговински центри за ђердапску рибу што је трошена у земљи 
били су: Текија, Доњи Милановац и Кладово. Рибари, који су у тој обла
сти радили аловом, лапташем, балачком пређом и обичним или пам
пурским струком, доносили су уловљену рибу од по неколико дана рада . . 
у КОЈИ од тих центара и продавали Је или непосредно варошанима и 

сељанима, или рибарским трговцима, овима последљим или лицитаци

јом, или по унапред са њима уговореним ценама за време једне сезоне. 
Кад је купац био сам закупац риболова на ономе риболовном рејону у 
којем је рибар продавац ловио, њему је рибар или уступао рибу по 
унапред уговореној цени за сезону, или му давао уговором предвиђени 
проценат од продате рибе, најчешће 20-25%, било од све уловљене 
рибе, било само од ајварите, према условима под којима је закупац 
допуштао појединцима риболов у његовом рејону. Такав је нпр. био 
уговор између закупца Текијског рејона, Јеремије Глигоријевића, трго
вца и кафеџије из Текије, са рибарима што су радили у његовом заку-

Сл. 57. - Рибарска йрисШанишШе на Ћерgайском Дунаву 
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пљеном рејону. До 25 кг уловљене рибе рибар је могао продавати коме 
хоће и како хоће, али кад је лов премашио 25 кг, риба се морала прода
вати лицитацијом, јер је арендатору припадало 20% од продате рибе. А 
Текијски закупни рејон ( ондашњи Ш рејон) обухватао је дунавски прос
тор од речице Качајне до Белих вода, више Казана. Од Белих вода до 
Госпођиног вира био је IV рејон; I рејон је био од Радујевца до Брзе Па
ланке, а П рејон од Брзе Паланке до Качајне. 

Трговински центар за рибу која се извозила у иностранство била 
је Оршава, наспрам српског рибљег трговинског центра Текије. Вели
ки рибарски трговци у Оршави, као што су пред светски рат били 

Екштајн и Сал, држали су под аренду аустроугарске риболовне рејоне 
у Ћердапском Дунаву, а у исти мах имали уговоре са нашим закупцима 
вирова, по којим су уговорима ови били дужни уступати им сву на виру 
ухваћену рибу по унапред уговореним сезонским ценама. Тако нпр., као 

што је напред речено, закупац Стешић са Госпођиног вира морао је 
уступати оршавском рибарском трговцу Екштајну и текијском трговцу 
Морају сву ајвариту рибу по 2,50 дин. килограм, а сву јалову крупну 
рибу по 1,10 динара. Риба сакупљена у Оршави слата је, спакована у 
сандуке са ледом, у Будимпешту, Арад, Сегедин, Темишвар, Мехадију, 

кадшто и у Беч и даље. 

У оно време није у ђердапској области постојала никаква ни држа
вна ни општинска трошарина на рибу која се трошила у земљи, или је, 
ако је кад и постојала, била толико незнатна да финансијске власти 
нису о њој водиле озбиљна рачуна. То је био разлог да се о количинама 
рибе трошене у земљи није водила никаква статистика, па се и не може 

имати никаквих, ни тачних, ни колико-толико приближних података о 
томе колико је рибе уловљене у ђердапској области продато и потро
шено у земљи. Али се ипак, због наплате неких државних такса, водио 

рачун о риби која даје скупоцени црни ајвар, па су о томе наше погра
ничне финансијске власти веh водиле неку статистику. Статистички 
подаци о извозу те рибе, и то по царинарницама, изложени су у књизи 

"Статистика спољне трговине Краљевине Србије" (издање Министар
ства финансија, царинске управе). Ту се нпр. за године 1896-1898. нала
зе следеhи подаци. 

а) Извоз рибе йо количини у килоzрами.ма 

Царинарница 1896. 1897. 1898. 

Кл ад ово 6 954 8 656 25 686 

Текија 29 144 64 891 36 768 

Дтьи Милановац 5 427 5 204 19 797 
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б) ВреgносШ извоза рибе у gинарима 

Царинарница 1896. 1897. 1898. 

Кладово 5 536 11 598 17 815 

Текија 28 177 ' 85 584 42 364 

Доњи Милановац 5 506 2 966 19 780 

Само при томе треба имати на уму то да рибари уопште нерадо 
пријављују своју рибу финансијским властима, бојеhи се да они којима 
дугују не сазнају колико су примили за продату рибу и не затраже одмах 
наплату; међутим, они имају много начина да то пријављиваље избегну. 
А у оно време било је врло тешко утврдити одакле риба водом долази 
и куда се одвази, па да би се могле наплаhивати царинске таксе, а и кон

трола је у томе погледу била сасвим слаба. Стога и царинске књиге из 
тога доба дају сасвим непоуздане податке о промету рибе. Све што се 
може сматрати за сигурно то је да ти подаци јако подбацују право стање 
ствари и да је тај промет насигурно био много јачи но онај што показу
ју царинске књиге и статистички подаци које је објавила царинска 
управа. За те податке може се тврдити да они дају само једну доњу гра
ницу за количине извезене робе; стварна количина је сигурно морала 
бити много веhа. 

Што се тиче данашње трговине ђердапском рибом она је неоспор
но у сваком погледу далеко слабија од некадашње. Извоз рибе и ајвара 
је сведен на веома малу меру, а о томе колика је та мера, писац није 
могао доћи до поузданих података. Од рибарских трговаца који пре
купљују рибу од рибара, на нашој страни су данас свега њих двојица: 
Јован Петровиh у Текији и руски рибарски трговац, Лав Дејнега, у Кла
дову, а на румунској страни оршавски рибарски трговац Сал. Они пре
купљују рибу уловљену у риболовном рејону Текије и Кладова, изра
ђују ајвар и то препродају поглавито у земљи, а нешто и у иностранству. 

Али се не може знати колике су те количине. 

ОСВРТ НА УЗРОКЕ СЛАБЉЕЊА И ИШЧЕЗАВАЊА 

НЕГДАШЊИХ ЋЕРДАПСКИХ РИБОЛОВА 

Већ у овоме што је напред изложено испољавају се главни узроци 
слабљења ђердапских риболова и потпуног ишчезавања за вечита вре

мена појединих, некада веома продуктивних начина тих риболова. Овде 
he се још једном осврнути на те узроке, допунивши их оним што није 
напред казано. Риболов је уопште у свима нашим риболовним водама 
знатно опао, или га је потпуно нестало, из нарочитих и општих разлога 

познатих свакоме ко је о томе водио рачуна. Али за ђердапску рибо-
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ловну област постоје још и специјални разлози, јачи од оних општих, а 
то су: регулација Ђердапа и интензиван риболов на Доњем Дунаву. 

Регулација извршена деведесетих година прошлога века из основе 
је изменила риболовне прилике у Ђердапском Дунаву. Она је за ри
барство имала двоструких последица: изменила је ток воде и путеве 
којима је крупна морска и дољодунавска риба путовала уз Дунав кроз 
стење и подводне пролазе, а поред тога искварила вирове и гарде, у 

којима је она хватана нарочитим за то подешеним рибарским справама; 
то су била једина места где су такве справе могле радити. 

Измене воденог тока учиниле су да нестане оних јаких водених 
струја које су некада, пре регулације, упуhивале рибу на места где су је 
очекивале постављене рибарске клопке, као што је то нпр. био случај 
код Гребена и Госпођиног вира. Осим тога, риби је данас, после регу
лације, врло отежан, често и онемогуhен прелаз из доњега дела 
ђердапске области у горљи, одакле би се дохватила нормалнога Дуна
ва више те области и продужила путовање даље уз воду. Тако, путујуhи 
уз воду од Кладова, риба је наилазила на прве дунавске катаракте, на 
Велики и Мали Ђердап.· Многобројна стење тих ка та р акти и бучаље 
воде на овима одбијало је рибу на српску страну, где није било те буке; 
риба је туда несметано пролазила и извлачила се даље уз Дунав. Ка
таракте и љихова бука и данас постоје, али на српској страни, у Сип
ском каналу и поред њега, толика је брзина воде да заморена риба 
често нема толико снаге да може из брзе воде испливати, веh се пусти 
да је вода опет снесе у воде испод катаракти. Раније су баш на тим 
данашљим брзацима постављани морунски струкови и постојали су 
вирови у које је заnазила крупна риба и где је лако хватана, али сад тога 
више не може бити. А да риба одиста чини напоре да се поред српске 
обале извлачи уз воду и да тако прође та тешка места, сведочи и оби
лан лов крупних шарана који се уз саму обалу Сипског канала хватају 
у изобиљу кад дође време да путују. Сељани села Сипа су их ту доско
ра хватали са обале малом мрежом ђелберијом у невероватним коли
чинама; у последље време управа Канала забранила је тај лов из техни
чких разлога. 

Риба која би поред свега тога успела да се провуче кроз те ђердап
екс брзаке, продужујуhи своје путоваље уз Дунав наилази на јаке брза
ке поред Јуца, па кад и љих прође, онда на оне између Дољег Милано
вца и Гребена. Брза и необично јака вода не само што је вуче у простор 
између траверза саграђених приликом регулације Дунава већ на 
великој води, кад ова прелива траверзе, свом снагом пребацује рибу 
преко њих. Ту рибу данас дочекују пампурски струкови доњомилано
вачких рибара. Риба која ипак успе да се извуче до Гребена, није могла 
то учинити ако се не провлачи поред самог данашљег великог узду

жног каменптог зида регулације. Она тада, у напрезању да савлађује 
јаку брзу воду, дохвата својим левим бочним перајем, као веслом, 
камени зид, што се познаје по искрзаном и огуљеном перају јесетра или 
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;иl\ra, који се ту ухвате. А све је то једна врло тешко савладљива пре
юна за рибу да се извуче одатле и оде даље уз воду. 

Са гардама је био друкчији случај. Постављене на местима на ко
има је дерала брза и јака вода, а где је у време мале воде било могућно 
юбијати у дно реке високе и јако коље које ће састављати гарду, оне 
~у. сужавајући се на своме излазном крају, подизале ниво дунавске воде 
у љима, као воденичарске бране и уставе, стварале водени пад који је 

неодољивом снагом утеривао рибу у разјапљену мрежу на томе крају. 
[lосле регулације, изменом тока воде смаљила се љена брзина у гар
rрма, јер је матица хватала други правац. Места су се постепено заси
пала, па по истеку неког времена гарде нису више имале основни услов 

за љихов рад, а то је стварање воденог пада у њима, па су морале бити, 
и то засвагда, напуштене. 

То би били технички узроци слабљеља и ишчезавања некадашњих 
ђердапских риболова. Али поред њих постоји још један узрок сасвим 
друге природе, који је, уосталом, и раније имао, а данас га има у још 

јачој мери, моћан утицај на стање наших риболова. То је интензиван 
лов крупне рибе у румунској области Доњег Дунава, оној области из 
које у наше воде и долази таква риба у своме путоваљу уз Дунав. Писац 
ових редова имао је прилике да се лично увери, на лицу места, од 
колике су замашности ти риболови и у коликој мери се њима има при
писати слабо долажење крупне морске и доњодунавске рибе у наше 
воде. И ствар стоји, у томе погледу, овако као што следује. 

Дунав улази у Црно море у три своја велика рукавца: 

-руски рукавац (Килија), 
- сулински рукавац (канал Дунавске компаније комисије) и 
- румунски рукав ац Сан-Ћорђ. 

Путнички и теретни саобраћај се обавља само првим и другим ру
кавцем; рукавцем Сан-Ћорђ плове само омањи рибарски па рни бро
дићи који превозе рибу и сандуке за ову од ловишта до места за прода
ју или прераду. На ушћу тога рукавца, као и у њему самом, тако је јак 
лов моруна, јесетра, сима, паструге и крупног сома да је то тешко веро
вати ономе ко то није гледао својим очима. А тај рукавац је баш главни 
пут којим се та риба упућује са дунавског ушћа у Дунав да њиме про
дужи пут до наших вода. Сулински рукавац је одређен за међународну 
пловидбу. Пошто је плитак, а једнако се засипа, на њему непрекидно 

раде велики багери "Дунавске компаније". Лупа багера, као и врло јак 
бродарски саобраћај, одбијају од њега крупну рибу. Руски рукавац је 
такође непогодан за путовање рибе, због саобраћаја и плиткости дна. 
Остаје као једини подесан за то путовање румунски канал Сан-Ћорђ, у 
коме нема саобраћаја, а вода има и потребну дубину и брзину коју тра
жи крупна риба. 

Кад се са каквог узвишења при ушћу румунског рукавца погледа у 
правцу мора, види се овакав призор. Вода у мору, до на 3-4 км даљине 
од ушћа, мутна је, тамножуте прљаве боје, па затим одједном, готово 
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без прелаза, настаје сасвим бистра, зеленкаста вода која се продужује 
до крајњих гранr:rца видика. То замуhена дунавска вода, која собом носи 
муљ и песак, СВОЈИМ снажним током надире у непокретну, мирну морску 

воду, потискује је на 3-4 км од места сусрета са њоме и образује далеко 
на мору ону мутну област која се састоји искључиво из те јаке, мутне 
дунавске воде. Са леве стране самога утока, у тој мутној речној води 
састављеној од мешавине слатке и слане воде, налази се непрегледна и 
густа шума високе водене трске, израсле на муљевитом дну. Морске 

рибе селице, као што су морун, јесетар, сим, радо излазе, и то у масама, 
у ту подводну шуму, где налазе обилну храну у ситним организмима 

којих ту има у изобиљу. Остајуhи ту недељама и месецима, исхрањена 
риба се, а нарочито морун, напуни ситнијих и крупнијих паразита, пија
вица и црвиhа, који му стану досађивати. Риба тада излази из те тршча
не шуме у чист простор пред самим дунавским ушhем, па из овога улази 
у дунавски рукавац и потегне пливати уз воду да се испира и чисти од 

паразита. А ту је онда, дуж целога око 70 км дугачког рукавца Сан
Ђорђа, чека права шума пампурских струкова кроз које би требало да 
се провуче. Ретко која у томе успе, а ако је успела, она сва израњавље
на излази из дунавског рукавца, па продужује путовање уз Дунав да ре

тко КОЈа стигне до наших вода. 

Дуж рукавца Сан-Ћорђ рибу дочекује читава војска рибара ,,пам
пурџија". Риболов ту није издаван под закуп (бар до времена кад се пи
сац ових редова бавио у томе крају), веh је обављан па овакав начин: 
рибар се пријави администрацији државних риболова у Тулчи (Adminis
tiatia pescaiilш statului, каквих у Румунији, на Доњем Дунаву, има још два 
- у Браили и у Костанци), где плати државну таксу за рибарску карту; 
администрација му тада одреди место на коме he моhи ловити. Он на 
томе месту лови, али уловљену рибу не сме продавати коме xohe и где 
xohe, веh је дужан са њоме се пријавити агенту администрације, који 
рибу премери и изда му о томе потврду. Са том потврдом и рибом иде 
у Тулчу, пријави се за то одређеном чиновнику администрације, који 
преконтролише рибу према датој му цеду љи и изложи је продаји јавном 
лицитацијом. Од добијене суме администрација узме 30%, наплати неке 
државне и општинске дажбине, а остатак (нешто мање од 70%) преда 
риба ру. 

Држава олакшава рибарима набавку алата отварајуhи им кредит 

код трговаца што продају рибарски алат и прибор. Понеким, који су 
поузданији, она отвара и кредит код банке. То после наплаhује у облику 
одређеног процента од продате рибе, тако да рибар неосетно исплаhује 
тај дуг. Агенти администрације распоређени су дуж обале Дунава, с 
места на место, на растојањима од по неколико километара. 

Оси!\1 таквог начина кредитирања постоји још један који је у 
великој употреби. Велики предузетници риболова у оно време: Јање 
Милано, Василије Толану, Јање Константина, Фотије Георги, Василије 
Корнело, држе у рукавцу Сан-Ћорђ војску својих рибара за које они 
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плаhају државну рибарску карту и дају им сав потребан рибарски алат, 
тако да рибар улаже само свој рад. Да се не би пропуштало време пре
влачеhи чамцима (лоткама) рибу у Тулчу, предузетници имају своје 
омаље парне бродове којима брзо и лако врше то превлачеље, тако да 
рибари не губе у томе ни време, ни своју снагу. У Тулчи, или у Галцу, 
овлашhени заступници предузетника обрачунавају се са администра
цијом као сваки рибар, па од добијене суме за продату рибу пре
дузетници предају уговорени проценат рибарима што су рибу уловили. 

Предузетник Ј аље Милано из Галца, у време кад се писац тамо ба

вио, имао је дуж Дунава, с места на место, своје радионице (завод) које 
су се издаље познавале по високој катарци поред љих. Одатле су пола
зили у лов љегови рибари, са лоткама и струковима; ту су они доносили 

и премеравали уловљену рибу, па су или чекали предузетников парни 
брод који he рибу превуhи у Тулчу или Галац, или he је ту сеhи на 
велике комаде и солити, ако се мисли да he се укварити док стигне на 
поменута тржишта. И ту усољену рибу предузетник је био дужан преда
вати агенту администрације, који ју је, после премера, упуhивао у про
цајно место, опет у Тулчу или Галац, својом упутницом. Разуме се да је 
и сам предузетник могао бити купац своје рибе на лицитацији. У сваком 
случају он је био дужан да рибу очува у добром стаљу док не дође до 
пицитације; укварена риба ишла је на љегову штету. 

Поред таквих рибара који лове за предузетника, било је још и мно
штво других који раде самостално, за свој рачун. То су они што су 
имали својих средстава за набавку алата и за трошкове око риболова. 
Они се непосредно обраhају администрацији за државну рибарску кар
ту и ова им одређује рејон у коме he ловити, према расположивости 
рибарских места у тај мах. 

Искључиви рибарски алат којим се лови у рукавцу Сан-Ћорђ то је 
пампурски струк, а таквих струкова у љему има у невероватном броју. 
Сваки има по 25-26 удица, везаних на растојаљима од 30 см, једна од 
цруге. Лов је необично богат; ондашљи подшеф администрације рибо
лова у Тулчи, г. Панајотеско, уверавао је писца ових редова да је једном 
приликом, око половине месеца јуна, у једном "заводу" предузетника 
Јаље Милано видео гомилу од 20 000 кг самих моруна и јесетра, ухва
hених за два дана, са само неколико пампурских струкова, и сложених 
на обали пред куhом као хватови дрва. А колико хиљада таквих струка
ва вребају рибу по целоме рукавцу и по Дунаву, почевши од љеговог 
ушhа па до наших вода, постављени баш на местима којима та риба 
мора да пролази? 

Најбоље место у рукавцу Сан-Ћорђ за лов моруна, јесетра, сима, 
паструге и крупне кечиге налази се код села Мамудије. А колико је у 
тој области богат лов и друге, обичније рибе, може се видети из овога. 
Из истог дунавског рукавца одваја се један потпуно прав вештачки ка
нал од 32 км дужине, 20 м ширине и 3-4 м дубине, који из рукавца води 
право у језеро Реселм, у које продире и нешто морске воде; у језеру има 
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у изобиљу шарана и смуђева. Израда канала је стајала 600 000 динара, 
а све је то исплатио риболов за две године. 

Кад је писац све то сазнао, лично разгледао и о свему се лично уве
рио, било му је јасно шта је главни узрок што племените врсте риба, 
којих на Доњем Дунаву одиста има у изобиљу, не допиру до наших вода 
да бар унеколико поправе данашње стање наших Ј;ердапских риболова, 
који су некад тако цветали и били по свету чувени. 



ЧЛАНЦИ - СТУДИЈЕ 
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О НАШИМ РИБОЛОВИМА НА ДОЊЕМ 

ДУНАВУ 

од нашим Дољим Дунавом подразу!I,Iеваhемо део Дунава 
између улаза у дунавске кланце, ниже Голугща, одакле веh 

почиње оно што карактерише ту област: брзаци, вртлози, 

високо подводно стење, напрасне вариЈаЦИЈе речнога дна и 

лов крупне рибе у веhим размерама, па до наше доње границе у Раду

Јевцу. 

Риболови у овој области, својом техничком страном, размером у 

којој се врше, врстама рибе која се хвата, изобиљем крупне рибе и сво
јим економским значајем за прибрежно становништво, знатно се раз

ликују од риболова у осталим областима наших великих граничних ре
ка Саве и Дунава. Стеновите, неплодне обале, отцепљеност од унутра
шљости Србије непроходним планинама, врлетима и оскудицом путева, 
а са друге стране необично богатство Дунава, који је за прибрежно 
становништво увек био једино прибежиште и спас, чинила је да су 
становници ових крајева одвајкада били упуhени на риболов, одавали 
му се, проводили у њему своЈ век, непрекидно га усавршивали, преда

јуhи своје искуство генерацијама што су за њима долазиле и на тај 
начин довели риболов до онога савршенства које га данас одликује у 

тим нашим краЈевима. 

У исто време, необичне хидрографске прилике, hудљивост облика 
речнога дна, вртлога, струја, падова и правца воде, нарочите навике и 
начин живота рибе која се лови, чинили су да се риболов у овим краје
вима морао самостално развијати и да се он и по својој техничкој стра
ни увек морао разликовати од онога у осталим областима Дунава, у 

којима су сасвим друге риболовне прилике. Велике пређе, којима се 
врши риболов на велико у Сави и Дунаву изнад ове области неупотре
бљиве су на веhини риболовних места на Доњем Дунаву; рупе, амбиси, 
стење, неравности дна, снажни вртлози и необична брзина воде баш на 

оним местима која су рибом најбогатија, захтевају нарочита риболовна 
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средства и досетке, које на другим местима не би дале никаквих резул
тата, а међутим на Доњем Дунаву оне једино и чине могућним риболове 
у онаквим размерама у каквим се они тамо врше. 

Тешко да је игде риболов у толикој мери заснован на тачном поз
наваљу живота и навика риба, подводних места у којима она пребива 

или кроз која путује, на коришћењу облика дна, струја, вртлога и свође
љу вештачких средстава на најпотребнији минимум, као што је то слу
чај у доњодунавским риболовима. И у осталим риболовним водама ри
бари, који свој посао врше у иоле већим размерама, морају познавати 
подводна места на којима раде, али се то познаваље своди на прибли
жне податке о дубинама и закачкама под водом (кладе, камење, пото
пљене лађе, чамци, скеле, воденице итд.), за које би пређе запеле и кат
кад се и упропастиле. Такви су исти подаци потребни и за риболов на 
Доњем Дунаву, али са том разликом што они овде морају бити много

бројнији и много разноврснији, што варирају готово са сваким ко
раком, што су те вариЈациЈе веома нагле, напрасне, тако да се од песко

витог дна од 5-6 м дубине одједном силази у каменити амбис од 20-30 м 
дубине; да се из дубине дижу стене које допиру до испод саме површине 
воде; да се од брзине воде од неколико сантиметара у секунди нагло 
прелази на брзину од неколико метара; да се од мирне воде улази у ог
ромне и снажне вртлоге, који су одвајкада били страшило и несавлад
љиве препреке за пловидбу; да се правац струја непрестано ломи, кат
кад и под правим углом, одбијајући масу воде час од једне, час од друге 
обале итд. И те прилике рибару је потребно познавати такорећи стопу 
по стопу; од тога му зависи не само могућност кретаља на води и мане
Брисаље риболовних справа, већ и сам успех лова, јер се са сваком, и 
најмаљом, променом прилика у води меља и кретаље рибе. Стога на 
Доњем Дунаву и није ретка ствар, иначе немогућна у другим водама, да 
од више рибара, који терају пређу једним истим путем, један за другим, 
неки не ухвате ни комада рибе, док други, који боље познају место, 
згрну на љему обилат лов. 

Осим тога, поставивши своје справе на згодним местима, кори

стећи се воденим струјама, буковима, вртлозима итд. рибар је у овим 
водама у стаљу ништавним средствима постићи резултате, који по нез
натности простора што га заузимају и необичне простоте љихове из
гледају непојмљиви, ако се не води рачуна о томе да се рибар, у ствари, 
више користио оним што му сама природа пружа, и да се улога љегових 

справа своди на познату меру, а то је да рибу, већ упућену природним 
препрекама на справу, у згодном тренутку задржи и ухвати. 

И то је општа карактерна црта великих риболова на Дољем Дуна

ву: коришћење природним воденим приликама - вртлозима, брзацима, 
разноликим препрекама итд. -које упућују рибу на место где је поста
вљена справа што хвата рибу и велика оштроумпост којом су ове спра
ве прилагођене своме циљу. Риболовне справе за велике риболове овде 
се одликују не својом величином, као што је случај код великих риболо-
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ва у другим водама, веh необичном целисходношhу, али зато и траже 
веома велико рибарска искуство, извежбаност у маневрисању, тачно 

познаваље места на коме се ради и навика појединих врста риба. У томе 
п лежи узрок што за сваку врсту ових справа постоје нарочите специја

листе, који искључиво њима рукују, без чије се помоhи не може вршити 
успешно риболов таквим справама и који се због тога узимају у службу 
н у местима знатно удаљеним од онога где они стално живе. Вредно је 

по!lrенути да, мада је риболов подједнако развијен и са наше и са угар
ске, односно румунске стране, овакве специЈалисте искључиво су наши 

прибрежни становници и да је, може се слободно тврдити, целокупни 
риболов на делу Дунава, о коме је овде реч, у нашим рукама. Њега, са 
обе стране Дунава, врше готово искључиво наши рибари; закупи рибо
лова на угарској страни и целокупна рибарска трговина такође су у 
рукама наших рибара и рибарских трговаца. И ови риболови не само да 
подмирују потребе нашега прибрежног становништва, веh се знатне 
количине рибе и извозе на страну и тиме уноси доста знатан приход у 
нашу земљу. 

О количини извоза може се добити приближан појам из ових ста
тистичких података трИЈУ главних царинарница: доњомилановачке, те

кијске и кладовске. 
Тако, преко царинарнице доњомилановачке извезено је крупне 

рибе: 

zoguнe 1896. килоzра.ма 5 506 
11 1897. 11 2 966 

1898. 19 780 

Преко царинарнице текијске: 

zoguнe 1896. килоzрама 28177 
11 1897. 11 85 584 

1898. 42 364 

Преко царинарнице кладовске: 

zoguнe 1896. килоzрама 5 536 
11 1897. 11 11598 

1898. 17 815. 

Као што се види веh. и из ових приближних података, крупна је 
риба на Доњем Дунаву предмет доста развијене трговине, чији су конци 
у рукама наших људи од тога заната. То је један од обзира, поред необи
чне интересантности ствари са чисто ловачког и техничког гледишта, 

због кога риболови, о којима је овде реч, заслужују да буду познати ши
рем кругу наших ловаца, а због чега их и износимо овде у појединостима. 

Врсте риба које се лове у Доњем Дунаву многобројније су од оних 
у Сави и Дунаву више Ђердапа. Све врсте што се лове у овим водама 
(изузевши 1-2 врсте дринских риба, које каткад залутају у Саву), лове 
се и у Доњем Дунаву; али, поред ових, ту је нарочито развијен лов из-
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весних крупних врста риба, које су или реткост за наше овдашње воде 
или их у њима никако и нема, и које се могу сматрати као специ 

јалитети Доњега Дунава. То су врсте риба што дају црн ајвар, а при 
падају роду Асiрепsег. Ту спадају, поред кечиге, која није реткост и З< 
остали део Саве и Дунава, још: 

- морун (Acipenseг huso), 
- јесеСйар (Асiрепsег schypa), 
- CllM (Acipenseг glabet"), 
- йасй1ру2а (Асiрепsег stellatus). 

Све се ове врсте одликују издуженим ваљкастим телом, које сЕ 
напред свршава кљуном, а остраг неЈеднако раздељеним репним пера 

јем. У ста им се налазе на доњој страни главе, управо испод очију иш 
нешто иза ових. У њима нема зуба, а пошто се ове рибе хране ситни1 
животињицама, што се налазе по дну, уста су им удешена тако да се мо 

гу знатно испружити унапред и храну хватати. Између уста и врх< 
кљуна висе четири брчиhа, којима риба пипа и тражи храну. По телу сЕ 
налази пет редова коштаних штитова: један на леђима, два на бокови 
ма и два на трбушној страни. Поједини штитови су у средини издигнуп 
и зашиљени, те тело изгледа бодљасто. Кожа, која се налази измеђ~ 
редова ових штитова, или Је гола и глатка, или Је покривена ситни1 

С.1. Ј. Y.um ''f!\'lille J!llr!e \' Д\'111111.)' 
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крљуштицама. Са старошћу рибе иде упоредо и мељаље облика штито
ва: шиљци на њима постају тупљи. а трбушни се штитови каткад сасвим 
шгубе. 

Најзнатнији је по величини и својој трговачкој вредности горо
стасни Jltopyu, који у мору достиже дужину од 6-7 метара и тежшrу до 
1 500 килограма. У нашим се водама хватао раније 400-500 кг; данас се 
веома ретко хвата већи од 120-160 кг (пре неколико година ухваћен је 
у Бурдељу, на нашој страни, један од 300 кг; прошле је године ухваће:н 
код Текије, на једноме дубљаку, готово уз саму обалу, један комад од 
160 кг). 

Телом је налик на кечигу. само је од ове здепастији и затупастијег 
кљуна. На леђима има 12-15 зашиљених штитова, који су највиши у 
средини тела. Са бокова има један ред од 40-50, а на трбуху два реда од 
10-12 малих штитова. Горља је страна тела тамносива, а трбушна 
страна беличаста. 

Морун живи у Црном и Каспијском мору и одатле долази у реке 
што утичу у ова мора. До наших вода допире само круrшији морун, тако 
да је највећа реткост видети га маљег од 40 кг (прошле зиме, изузетно, 
ухваћен је један од 27 кг код Текије, али ни најстарији рибари не памте 
такав случај). 

Ајварит морун у нашим водама увек је тежи од 90 кг. Количина 
ајвара варира, али не правилно, са величином рибе: има их нпр. од 
130-140 кг са 30 кг ајвара, а има их исто толиких са 10 кг ајвара. Неки 
носе ајвар са десне, неки са леве стране, и према томе их рибари раз
ликују на "деснице" и "левице". Ајварит се морун познаје по томе што 
је трбушаст, што му је набубрио пупак и што се наиђе на ајвар кад се 
завуче прст у отвор материце, који се налази на трбушној страни. Ако 
је без ајвара, назива се "шипар" или "јаловац", и цена му је онда знатно 
нижа од оне за ајваритог моруна: данашња је цена у Оршави, кад се на 
велико продаје, ајваритом 2,50 дин., а јаловцу 1,10 дин. килограм. 

О начину живота и плођењу моруна и данас се мало чега непо
битног зна. Мисли се да се он храни искључиво ситним животињицама, 
које тражи по муљу. У желуцу и цревима увек се налази нека смоласта 
маса, по којој није могућно познати природу хране. Што се тиче начина 
и места плођења (бојишта), и о томе се слабо шта поузданога зна. 
Каква је то тајанствена сила која ову горостасну рибу натерује да оста
вља своја сигурна прибежишта у мору и да се кроз непрегледне пре
поне, брзаке, вртлоге и разноврсне опасности креће на далеки пут у на
ше воде, где је чекају само непрекидне борбе са природним препонама 
и читава војска непријатеља, да јој спречи повратак у њен прави за
вичај? Опште је мишљење оних који нису имали прилике упознати се 
са дугогодишњим искуством доњодунавских рибара да је томе путо
ваљу узрок нагон за плођењем и да морун долази у наше воде да ту баца 
икру и оплођава се. Међутим, наши рибари имају о томе утврђено 
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мишљење, основано на посматраљу и искуству и сасвим супротно 

овоме малочас наведеном. Њихова се теорија састоји у овоме: 

Морун се бије по оним непрегледним ритовима (лаповима) што се 
простиру у околини дунавског ушhа, на додиру слатке и морске воде. 
Плођење бива као и код осталих риба: мужјак избацује млечац, женка 
икру и ово се двоје у топлој и мирној ритској води смеша и оплоди. 
Мали морунчиhи или остају неко време у риту, или одлазе у море, или 
зађу у који од рукаваца дунавских, одакле их текуhа вода сама опет 
снесе у море, пошто немају снаге да даду отпора брзој текуhој води. 

Бавеhи се у лаповима, крупан морун напуни се једном нарочитом . . . 
врстом ПИЈавица, коЈе се хватаЈу или око шкрга, или око шкржних отво-

ра или, најзад, испод бочних пераја ("испод мишке", по изразима риба
ра). Ове га пијанице, које му јако досађују, па било да се веh избио, би
ло да му икра још није потпуно сазрела, натерују да из рита иде у текуhу 
воду, где га брза вода и трење о чврсте предмете перу и ослобађају тих 
досадних гостиЈу. 

Ово своје мишљеље рибари потврђују овим подацима из рибар
ског искуства: 

-сваки ухваhени морун, нарочито у време кад путује уз воду, пун 
је таквих пијаница, које извесно није могао добити ни у Дунаву, ни у 
мору, где их нема, веh једино у поменутим ритовима; 

путујуhи уз воду, он се увек држи највеhих дубина и брзака, који 
га перу; пролазеlш кроз подводне кланце и онај непрегледни сплет под
водних стена, којих је пун Дољи Дунав, он се таре о љих, као и уопште 
о сваки чврст предмет на који уз пут наиђе. То се доказује тиме што се 
морун и хвата само по највеhим брзацима, по којима се нарочито раза

пињу "морунски струкови", што је пун ожиљака од треља о чврсте 
предмете, што се хвата за леђа, бокове, трбух и реп, чешуhи се о велике 

оштре удице које су рибари поставили на љеговом путу и што му је, кад 
се ухвати, црвенкаст кљ ун од борбе са брзацима и удара о стеље, на које 

у тим брзацима наилази; 

што се у Дунаву, па чак и непосредно близу љеговог ушћа, са не

знатним изузетком, хвата само онај морун који се већ избио (шипар, 
јаловац), или онај коме су ритске пијанице почеле досађивати пре но 
што му је икра сазрела. Тај морун једино и излази у лапове и одатле у 
текућу воду, којом допире и до наших риболовних места. 

Међутим, дешава се да морун избаци икру и у самоме Дунаву и 

често се у нашим водама ухвати по који комад, за који је очевидно да се 

избио пре дан-два. Али та се тако избачена икра никад не оплођава. 

једно стога што при томе избациваљу не суделује и мужјак са својим 
млечце!\1. а друго и стога што брза вода одмах ту неоплођену икру раз
несе, те је у часу разграби друга риба као храну. На тај начин може се 
сматрати као поуздано да се морун не расплођава у нашим водама, што 
је, уосталО!I!, јасно већ и по самом факту да још нико није ухватио мало 
морунче ни пређама нити икаквим другим справама. 
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Дошавши у наше воде, морун продире кроз брзаке и стеље, 
држећи се увек дубина и }.Втице, и сврћући уз пут у дубоке лимане ради 
одмора од борбе са воденим струјама, да би затим опет прудужио пут 
матицом. Преко лета остаје у нашим водама, боравсћи по највећим ду
бинама, рупама, иза стена и у подводним кланцима. где је тада неприс

тупан. Тек од августа излази из својих заклона и тада се покаткад може 
видети како се пребацује насред воде, перући се. Тада се и почиље 
поново хватати на пређе, а пред јесен враћа се низ воду у море, када му 
лов опет постаје интензивнији. 

Лов моруна бива дакле у пролеће, кад путује уз воду ради чишће
ња од пијавица, и пред јесен, кад излази из заклона и путује низ воду у 
море. Справе које се за тај циљ употребљују јесу нарочито пређе и ве
лике морунске удице. У идућем одељку биће детаљније описане ове 
справе, љихова конструкција, улога и маневрисаље; овде ћемо само из
нети поглавита риболовна места на нашем Доњем Дунаву на којима се 
морун лови у знатним количинама и где се у доба лова налази читава 

војска рибара, специјалиста за та места и за справе које су за ова места . . 
наЈПОГОДНИЈе. 

Већ одмах код Радујевца разапиљу се морунски струкови, и то и на 
нашој и на румунској страни (Груја, преко од Радујевца), затим код 
Прахова и Михаиловца. Чувена је риболовно место Љубичевац (пређе 
Бурдељ), на коме се последљих година хватају накрупнији моруни и где 
су рибари нарочито извежбани за морунске струкове. 

У Грабовици, на нашој страни, било би добро риболовно место, 
али се становници ту више не занимају риболовом. Затим добра су ме
ста: Велесница, Вајуга, Корбово, Брлог, Ртково, Велика и Мала Врби
ца и са румунске стране Шимијан и Турна. У Костолу се хвата морун 
самом средином Дунава, баш онуда где лађе пролазе, тако да лађе по
каткад ударе на саме тикве од струкова и изразбијају их. 

Одатле уз воду добра су риболовна места: Џеврин, Сип, Стеље, 
два места код Оградене, преко од Трајанове табле, у Казанима два ме

ста на угарској страни; затим Калничка стена (Калника) и Госпођин 
вир (Госпођин), испод Добре. 

Од Текије наниже морун се лови морунским струковима (удицама) 
и на гарде; напротив, од Текије навише никако не раде ни удице ни гар
де, већ само нарочите пређе, које ћемо у идућем одељку описати. 

Лов је много обилатији од Сипа наниже но изнад тога места: рачу
на се да је од уловљених моруна 80% ухваћено испод, а 20% изнад Сипа, 
рачунајући ту и обилати риболов на Госпођином виру. 

Од Госпођиног вира навише лов моруна готово сасвим престаје, 

тако да се ретко годишље ухвати по који комад. У Голупцу је, нпр., ух
ваhен један прошле године балачком пређом; у Градишту ухваhен је 
један повелики лапташем пре 3 године. Од Градишта уз воду није већ 
неколико година ухваhен ни један комад. Међутим, раније, пре регу
лације Ђердапа, која је врло јако изменила стаље наших риболова, 
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морун се обилато хватао не само по целом нашем Дунаву, веh и у Сави. 
У београдској је води последљи морун ухваhен лапташем 1894. године. 

После моруна, најважнија је врста рибе за овај крај, са економских 
обзира, јесетар (јесетра), по облику доста сличан моруну. Кљун му је 
кратак и заокругљен, уста велика, без доље усне, а очи јајастог облика. 

Штитови леђни (10-11), бочни (30-33) и трбушни (7-9) велики су и раз
даљени један од другога. Кожа је посута ситним крљуштицама. Одозго 
је угаситосив, одоздо бледожут и бео. Највеhи егземплари достижу 
тежину од 50 кг; најобичније се хвата до 30 кг. 

Ајварит јесетар мора имати више од 8 кг тежине. Бије се и плоди 
и у нашим водама, и то од половине јула до краја августа, и то увек у ду
бинама, тишацима, рупама, иза стена, понајрадије у топлицима. Као бо
јишта јесетрова познају се нпр. поуздано извесна места између Калнике 
и Трајанове табле; затим код Милановца, код Папернице више Поре

чке реке, где у време бијеља искаче и пребацује се многа крупна риба. 

Јесетара има у нашим водама у свако доба, и то не само крупних 
(као што је случај са моруном), веh и ситних, што је доказ да се они 
одиста и код нас плоде. Хватају се лапташима, балачким пређама, на 
гарде, на струкове и великим черенцима, КОЈИ раде на нарочитим мес

тима, где су Јаки вртлози и матице. 

Tpeha врста, сим ( симче ), доста је распростраљена риба у Дунаву 
и достиже величину јесетра. Кљун му је врло мали, дебео и затупаст, 
очи мале и дугуљасте. Леђни су штитови јако развијени и раздаљени 
један од другога; на боковима су врло слаби, а на трбуху се једва при
меhују. Кожа му је гола, без крљуштица; по леђима је угаситосив, на 
боковима нешто блеђи, а на трбуху бео. Ајварит сим увек има више од 
9 кг тежине. Плоди се и у нашим водама; хвата се и ситан и крупан, и то . . 
истим справама КОЈИМа и Јесетар. 

Напослетку iiaciupyia се одликује пљоснатом главом и дугачким 
кљуном; на леђима има црне и беле пеге, и то црне су веhе од белих. Ни
је реткост на Доњем Дунаву, и хвата се најчешhе у тежини од 4-15 кг. 
Цена јој је :нижа од моруна и јесетра. Веома је мирна риба, лако се хвата 

и ухваhена ретко се кад отима и брани. 

Осим ових врста риба, које дају црн ајвар и које се могу сматрати 
као специјалитети Дољега Дунава, у овим је водама веома распрос
траљена кечиiа, која у Доље.t-.! Дунаву достиже своју највеhу могуhву 

величину~ и чији је лов ту вeoJ\ria јако развијен, тако да је покаткад јев
тинија од друге рибе много нижег квалитета. На гласу су, због свога 

ванредног укуса, милановачке кечиге, које се хватају спрам Миланов
ца, на простору између Јуца и Гребена, а и нешто изнад њега. Милано

вачки рибари тумаче да им укус долази од непрестане борбе са брзацп

ма и препонама, којих је у изобиљу у љиховим водаыа. И одиста, ове су 
кечиге необично живе и снажне; кљун им се црвени од продираља кроз 

брзаке и удара о стеље, а шупљине на глави увек су им пуне песка о који 
се тару, провлачсhи се дном кроз таква места. 
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У овој области Дунава изобилан је и крупан COJit, који овде 
достиже тежину од 180-200 кг. Остале врсте риба не разликују се 1ш по 
величини, ни по квалитету, ни по распростраљености од оних које се 

налазе у остал:иt.r нашим водама. 

У извесно време долази Душшоы до Казана једна врста морске 
рибе, за коју наши дољодунавски рибари тврде да је xapzmza. Но, по 
опису који они дају, то i1e пре бити онакрела, врста морске рибе, које 
има изобилна у Црноме мору и која се у великим количипама хвата на 
ушhу Дунава (за лов ове рибе постоје у ру11Iунском закону за риболове 
у слатким водама Iшрочити прописи, из чега се види да она долази из 

мора у реке, које су са овим у непосредној вези). Ствар је од интереса 
за познаваље нашега рибарства и било би од неоспорне практичне 

користи да је стручљак у појединостима испита на лицу места, у време 
кад се та риба хвата. Тај лов траје само неколико дана, а наши текијски 

и кладовски рибари сматрају за утврђено да је Казан крајља тачка до 
које долази ова риба путујуhи уз Дунав. Кад би ствар била добро ра
светљена, и кад би се утврдило да су то одиста макреле, могле би се за 

љихов лов у то време препоручити извесне нарочите врсте риболовних 

справа, за које се у нас не зна, а које у поморским риболовним местима, 
где се макреле на велико лове, даЈу врло повољне резултате. 

Начини риболова и справе, које се за овај посао употребљују на 

Доњем Дунаву, одликују се не толико својом величином, као у осталим 
нашим великим водама, веh нарочито тиме што су веома добро прила
гођене циљу за који су одређене, месту и приликама у којима се употре
бљују и навикама рибе. Отуда на овим риболовним местима постоје и 

раде нарочите справе, којих не само да нема у осталим областима Саве 
и Дунава, веh које искључиво и могу функционисати у оваквим риболо
вним приликама, какве карактеришу ова тако необична места. 

Ми hемо овде навести само оне начине риболова и справе што се 
употребљују за велике риболове, тј. за хватаље крупне рибе и велике 
количине ситније рибе, остављајуhи на страну велики број омањих 
справа, које, уосталом, постоје и на осталим нашим риболовним мести

ма, а које су неспособне за лов у веhим размерама. 

Пре свега, местимице, где престају оне hудљивости дна и струја, 
којима се у толикој мери одликује наш Доњи Дунав, и где се на поду
жем простору јављају чиста места, равно песковито, блатно или каме

нито дно, униформна брзина и правилан ток воде, употребљују се вели
ке пређе: алови и лапташи, слични онима што се употребљују у Сави и 
Горњем Дунаву. 

Доњодунавски су алови дугачке, а плитке пређе, дубине 2-4 
метра, дужине до 150 метара, у којих је доља страна, она што има да 
гребе дно, оптереhена оловицама, а горља страна, што иде површином 

воде, пловцима од јагљедине коре (нарашима). Раде на спрудовима и 
полојитим местима, где је чисто дно и где има довољно места за љихо
во маневрисаље. 
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На алову раде четири момка. Пре но што се њиме почне ловити, 
он је сав прикупљен на канатама оранице (врста чамца коју искључиво 
употребљују доњодунавски рибари). При његовом разбацивању на 
месту на коме се мисли ловити, један од момака остаје на обали и држи 
крај од једека, што је везан за крај пређе; кад је момак изашао на обалу 
и прихватио једек, ораница се удаљује од обале управно на ток воде. 
При томе двојица веслају завозним веслима, а трећи разбацује пређу, 
тако да уколико се ораница удаљује од обале, утолико се пређа више 
распростире. Кад је сва избачена, једек, везан за други крај пређе, веже 
се за ораницу и пусти се да вода ову полако носи, а пошто се у тај мах и 

онај момак што на обали држи први једек почне кретати обалом низ 
воду, то се цела пређа почне кретати низ воду, дрљајући по дну и тера
јући пред свом својом дужином рибу коју у путу сретне. Пошто се на тај 
начин пређе одређена дужина реке (која зависи од места на коме се 
лови и обично је 150-200 метара), ораница се притера обали и онда сва 
четири момка, што са аловом раде, привуку га са сува обали и тиме у 
исто време притерају крају и покупе рибу, коју је алов у путу заградио. 
Пређа се затим понова прикупи у ораницу и припреми за ново разбаци
вање. 

Аловом се лови већином лети; њиме се хвата готово искључиво 
ситнија риба, јер се крупнија држи дубина, на којима алов не може 
радити. Њиме се најчешће хвата: бела риба, шаран, мрена, ситнији сом 

и ситнија кечига. Лов је обилатији ноћу но дању, јер риба радије ноћу 
излази на спрудове и полоЈита места. 

Ваља нам приметити да се алови на Доњем Дунаву разликују од 
оних, што се употребљују у Сави и Горњем Дунаву, не само обликом и 
величином, већ и по самом начину на који се њима маневрише. Савски 
су нпр. алови много дужи и кадшто достижу дужину од 350-400 метара. 
Облик је ових алова клинаст, тако да им је онај крај што је до саме 
обале врло плитак, а затим поступно, уколико се пружа даље од обале, 

постаје све дубљи, док не достигне дубину од неколико метара. Напро

тив, доњодунавски алови подједнаке су дубине по целој својој дужини. 
Савски алови имају на трећини своје дужине (рачунајући од онога краја 
што је до обале), повелику кесу, у коју се риба поступно скупља, тра
жећи да кроз алов нађе какав отвор кроз који би утекла, и сва се риба 
кад је алов покупљен на обалу нађе у тој кеси. Те кесе никад не1-ла на 

алови11ш што се употребљују на Доњеы Дунаву. Напослетку, и маневри
сање је различно код ове две врсте алова. Код оних првих, савских и 
горњодунавских, један се крај алова оставља до саме обале и за све 

вреые кретаља низ воду момак који држи једек од тога краја и иде 
обалом, вукући алов, стара се да тај крај пређе одржава непрестано до 
саме обале: при извлачењу и прикупљаљу алова на обалу, у први мах, 

док се не прикупи једна трећина пређе што је са воде, онај се крај што 
је до обале шrк<lко не прикупља, већ се почне прикупљати тек онда кад 

кеса од алова буде подједнако удаљена од оба краја. Напротив, код до-
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њодунавских алова оба су краја пређе далеко од обале и при извлачењу 
алова на обалу прикупљају се оба у исто време. 

Узрок је овој разлици у самој природи места на којима се лови. У 
нашим горњим водама алови раде на врло пространим местима, где је 

сразмерно мала брзина воде. На Доњем Дунаву и на таквим местима 
где ради алов (аловски метови) вода је брза и било би немогуhно мане
врисати оваквим аловима какви се код нас употребљују: вода би онај 
крај што је удаљен од обале врло великом брзином снела низ воду, док 
би онај крај што је уз обалу заостајао и тиме би алов самом водом био 
одмах притеран уз обалу; кесу би брза вода одмах притерала под алов 
или би њену пређу терала пред алов, тако да кеса не би могла бити раз
јапљена, као код наших алова. Међутим, ипак постоји известан број 
аловских метова, нарочито на простору од Ђердапа до Радујевца, на 

којима је вода тиша и где би се са успехом могли употребљавати наши 
много савршенији савски алови. О томе писац овога чланка има личног 
искуства. 

Доњодунавски лaйiuazu је пређа дугачка 40-50 м, дубока 6-9 м, 
којом се ради са две оранице и шест момака. Ради на дубљим местима, 
ако је на овима дно довољно чисто да пређа не запиње; извлачи се, не 
на обалу као алов, веh на води у ораонице. Одоздо, са оне стране што 
гребе дно, опшивен је дуплим конопцем (дојњаком), на коме су оковане 
оловице; горња страна опшивена је једноставним конопцем (горља
ком), на коме су, као и код алова, нанизани пловци, али нешто ређе но 
код алова. Са бокова, на самим крајевима, привезана је, као код оби

чног загажња, по једна мотчица (штапац), на којој је на доњем крају 
утврђена цигла или камен да би се оптеретила. Лапташ, према томе, 
има облик врло великог загажња. 

Дошавши на место на коме he да раде лапташем, рибари притера
ју оранице једну уз другу, окрену их обе низводно, превуку пола пређе . . . . 
на Једну, а пола на другу ораницу, и затим повезу Једну ораницу ЈедноЈ, 

а другу другој обали. Уколико се оранице једна од друге удаљују, уто
лико се из њих избацује пређа, и кад се оранице удаље једна од друге за 
толико колико је пређа дугачка, сва је пређа разбачена, а оловице и 
штапци одвуку је на дно. Штапци су дебелим једецима везани сваки за 
своју ораницу, а једеци се попуштају све дотле док се по њиховом 
дрмању не осети да лапташ дрља по дну. Кад то буде, оранице се, тако 
раздаљене, са пређом између њих, веслањем терају низ воду, паралел
но једна другој. За то време лапташ, вукуhи се по дну, купи, као у какву 
кесу, сву рибу што у путу сретне; риба која би терана њиме могла, 
ударивши о пређу, вратити се и изиhи из ње, не чини то по својој нави
ци да иде радије уз воду но низ воду, а и због тога што за све то време 
покушава да прође или се пробије кроз пређу. Кад је на тај начин ла
пташ, вођен ораницама, прешао простор од 100-200 метара, оранице се 
одједном на дати знак повезу једна другој у сусрет, састану се насред 
воде, вежу се својим предњим крајевима једна за другу и лапташ се, 
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почевши од штапаца, увлачи што се брже може у оранице. При томе по 
један од момака у свакој од ораница има за посао да, маневришуhи вес
лом, одржи своЈу ораницу управно на правац тока воде, како ораница 

при извлачељу пређе не би ишла уз воду веh давала што веhи отпор 
таквом кретаљу, а у исто време и због тога да се лапташ не би скупио 

више но што треба. При извлачељу купи се само горњака и дојњака; 
сама пређа, која се налази између њих, остаје у води између ораница и 
у љој се, као у каквој скупљеној кеси, налази сва уловљена риба. Кад су 
извучене цела горњака и дојљака, и тиме лапташ прикупљен, а риба у 

њему заграђена, увуче се у оранице и сама пређа и из ове повади ухва
hена риба. 

Лапташ је веома моhно оруђе за хватаље рибе, једно због своје 
величине, а друго и због тога што он експлорише веома велике просто

ре, и то баш на дубинама и местима на којима се риба најрадије налази. 
Он се на Дољем Дунаву употребљује у знатној мери, нарочито око 
Голупца, Милановца и испод Сипа. 

Лов лапташем нарочито је богат зими, кад крене лед и својом тут
љавом и механичком снагом узбуни и крене рибу из љених прибежи

шта. Голубачки се рибари сваке године нарочито спремају за то време, 
као за какву свечаност, и сваке године кретаље леда за љих је радостан 
догађај. У то се време у дугачком теснацу испод Бабакаја може видети 
необичан призор. Лед, путујуhи из Горљег Дунава низ воду, наиђе прво 
на Бабакајску стену, затим на теснац испод ње и ту се загуши: потиски-. . 
ване огромном снагом леда, КОЈИ иде низ воду и потискуЈе све што пред 

собом нађе, санте се пењу на санте, које у теснацу наиђу, тако да се 
образују читави стубови леда. Ови стубови услед своје тежине, а не 
могуhи се кретати унапред, тону; друге санте прелазе преко њих, пењу 

се једне на друге, својом тежином чине да гомила све више тоне и да на 

многим местима допре чак до дна дунавског. Кад затим лед и у самоме 
теснацу, услед сунчане топлоте и механичке снаге леда КОЈа га потиску

је, прене и крене се, награђени стубови од леда парају дно, истерују 
рибу из њених лежишта, а у исто вре1"1е и муте воду, парајуhи блатно и 
песковито дно. Риба се тада одигне са дна, и расплашена узбуни се по 

оној мутној води. Тај моменат жељно очекују рибари са спремним ла
пташима и свом потребном опремом, и путујуhи одмах за ледом разба
цују и терају своје лапташе. Лов је кадшто толико изобилан да пређа не 
може да издржи свој терет и цепа се под притискоl\! рибе. Крупан сом, 

Јесетар, сим. шаран, кечига I'Тд. измешани су у таквим гомилама, и ри

бари се кадшто после 2-3 сата лова морају враhати куhи, не имајуhи где 
да сместе уловљену рибу. Нарочито се у таквим приликама изобилна 

хватају крупни сомови, 100-150 кг тежине; ови се тада на голубачкој и 
добрањској обали продају по необично ниску цену. 

Приметимо напослетку и то да су доњодунавски лапташи за 
нешто краhи и плиhи од оних што се употребљавају у Сави и Горљем 

Дунаву, из оних истих разлога које смо навели малочас код алова. 
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Али ове велике пређе захтевају знатну опрему, повеhу послугу, 
доста стају, а међутим њима је, због њихове величине, неприступна ве
hина риболовних места. Стога је у много веhој мери на Доњем Дунаву 
распростраљена једна врста омањих пређа, које је врло лако израдити, 
око којих не треба велике опреме, ни послуге, а које међутим могу 
радити на свакоме месту, ма какве биле неправилности дна и воденог 
тока. То су такозване балачке йређе, које се у великоме броју налазе на 
овом делу Дунава и које и рибарима од заната чине великих услуга, а 
прибрежном су становништву села дуж наше обале често једино сред
ство за издржавање. Ко није уочио, путујуhи нашим Доњим Дунавом, и 
пролазеhи поред наших рибарских села и заселака, онај велики број 

ораница које се кад риба пада у веhој количини размиле по тихој повр
шини Дунава, представљајући слику водених тица које траже свој плен? 
Свака од ових носи по једну балачку пређу и окушава cpehy на местима 
где има изгледа да се може ухватити риба. 

Балачка пређа има облик плитке четвороугласте кесе, дугачке 
3-41/2 м, дубоке 2 м, а није оптереhена ни оловицама ни пловцима, нити 
са стране има штапце као велике пређе, о којима је раније било речи. 
Њоме се маневрише помоhу једне оранице и за тај рад потребна су два 
рибара. Један од ових седи на самоме кљуну оранице, а други на њеном 

задњем крају. И један и други једном руком весла (члани) и непрекид
но одбија ораницу низ воду, старајуhи се да при том ова остане управна 
на правац тока воде; другом руком сваки држи краЈеве од два конопца, 

на којима виси сама пређа, раширена у облику кесе. Један је од ових 
конопаца дебљи (често је начињен од лике) и он је у вези са доњом 
страном пређе, оном што је ближе дну; други је конопац тањи и везан 
за горњи крај пређе, онај што је ближи површини воде. На месту где је 
дебели конопац везан за пређу, везан је камен или комад топовског 
ђулета, у тежини 5-6 кг; један је такав терет везан за леви, други за 
десни крај пређе и они, кад се дебели конопац који рибар држи у рука
ма попусти, повуку доњи крај пређе и подржавају кесу разјапљену; 
напротив кад се конопац затегне и повуче навише, терети се издигну, 

повуку за собом доњи крај кесе и тиме је затворе. 

Балачка пређа ради и на самоме дну, а и "у пола воде", одигнута од 
дна, према томе да ли се риба држи дна или се држи "на перу", тј. плива 
по средини воде; висина на којој he радити зависи од тога колико јој се 
пусти конопца из оранице. Пре него he почети да њоме лове, рибари се 
извезу више риболовног места, рашире пређу на канатама оранице 
тако да се она, пошто је краћа од оранице добро опружи; управе орани

цу тако да буде управна на правац тока воде, потерају је попречке низ 
воду и одједном оба рибара спусте пређу у воду, спуштајуhи при томе и 
своју ђулад. Кад је пређа стигла до дна или до оне дубине на којој се 
мисли радити, рибари веслајући једном руком терају ораницу попречке 
низ воду, а другом руком придржавају конопце за које је везана пређа. 
Ова се тада полако креhе низ воду у облику разјапљене кесе, која гута 
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све што у путу сретне. Кад риба коју је пређа у путу срела удари у кесу, 
од њеног се удара о пређу лако задрма танак конопац у рукама рибара, 
који - извештени на тај начин да има рибе у пређи - у тренутку оставе 
весло, нагло и снажно повуку оне конопце за које су везана ђулад и 
тиме кесу са рибом у овој у тренутку затворе. Пређа се затим одмах 

извлачи на ораницу, риба се из кесе извади и пређа се изнова разбаци 
за даљи лов. 

Лов балачком пређом (који се назива "балањем") често је веома 
издашан, нарочито онда кад му је време и кад се добро познаје облик 
дна на коме се ради. Он се може вршити готово на свакоме месту, па 
чак и онде где је дно пуно клада, пањева, стена и других препона које 
закачују пређу. У овим случајевима рибари се труде да тачно сазнаду 
место и положај таквих препона, и кад су у томе успели, они пређу, 
којом је због њених незнатних димензија, простоте и спретности лако 
маневрисати, терају тако да се само очеше о те препоне. Пошто се 
риба, нарочито зими, кад се скупља у гомиле, радо бави иза клада, стена 
итд., то кад се пређа угодно баш поред или одмах испод ових проведе, 
обично се наиђе на изобилан лов. Напослетку, кад је риба "на перу", 
балачке пређе раде и онде где је дно препуно опасних препона, само се 
тада пређа не пушта да гребе дно, веh се одржава на извесној висини од 
овога. 

Балачким пређама, поред свега тога што су веома мале, ипак се 
хвата и најкрупнија риба: морун, крупан сом, јесетар, сим итд. Оне се 
најчешhе употребљују за хватање кечига; ове се радо баве на извесним 
дубоким местима и око стена, где их је немогуhно ловити ни удицама ни 
великим пређама, о којима је раније говорено. Међутим, знајуhи добро 
таква места и положај стена у њима, рибари "балају" тако да пређа 
прође између препона, почисти такво место и згрне рибу коју на њему 
нађе. Таква су позната места нпр. у околини Милановца и Добре, где се 
балањем хватају веома крупне кечиге. 

Једна врста балачких пређа, но веhих димензија и са другојачијим 
начином маневрисаља, употребљује се и у нашим овдашњим водама. То 
је влак, чија је употреба доста раширена од Славоније па све до Дубра
вице, и који се нарочито у знатној мери употребљује од београдских и 
смедеревских рибара; од Дубравице наниже (Рам, Градиште, Винце, 
Голубац, Добра итд.) ова је пређа замењена доњодунавском балачком 
пређом. 

И в лак је једна врста четвороугласте к е се, дубље и дуже но обична 
балачка пређа, а за чије су маневрисање потребна два чуна. Пређа је 
раширена између ових чунова, који се раздаље један од другога за 

20-30 м; она се понекад пушта до самога дна и онда се веслањем тера да 
дрља по дну и купи рибу на коју у путу наиђе; понекад се држи на извес
ној висини дна. Прво се чини нарочито зими, кад је риба на дну; друго 
лети, кад се рибз одигне са дна и плива средином воде или одмах испод 

саме површине. Сваки од рибара једном руком весла и тера свој чун низ 
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воду, а другом руком држи два конопца: један таљи, везан за горљи крај 
пређе, други врло дебео и јак, везан за онај крај пређе што је окренут 
дну и који је оптерећен парчадима топовске ђулади. Држећи у руци 
танак конопац од горље стране пређе, рибар осети кад и најмаља риба 
у ову удари; у томе тренутку оба рибара нагло повуку за оне конопце 
што су везани за дољи крај пређе, издигну овај и тиме саму кесу са 
рибом у љој затворе, па затим је увуку пола у један, пола у други чун и 
изваде рибу. Чунови се одмах затим опет растављају један од другога, 
пређа се разбацује између љих и понова тера низ воду, док опет не 
сретне какву рибу. 

Напослетку, од обичних риболовних справа, које нису баш специ
јалитети дољодунавских риболова већ се употребљују и у горљим 
водама, навешћемо још обичан рибарски сШрук, који ваља разликовати 
од великога морунскога струка. Струк је састављен од једнога 300-600 м 
дугачког врло дебелог канапа (ишљига), за који је на сваких 1 1 /г2 м 
привезана по једна удица, тако да струк има 150-300 удица. Један је крај 
ишљига слободан, а други привезан за тежак камен (10-15 кг), који слу
жи за то да струк задржи у месту, да га брза вода или ухваћена на љему 

риба не би однела. Удице се "наглистају" или се на љих као мамац на
такну ровци, пијавице итд., поређају се на канате чамца и струк се ра

збацује по води, почевши од онога краја што је везан за камен. При 
томе разбацивању прво се спусти у воду тај камен, затим се, кад је ка
мен пао на дно, пуштајући чамац да га вода носи, избацује једна по једна 
удица, кад којој дође ред, док се цео струк тако не разбаци. За сам . . . . . 
камен струка, КОЈИ Је тако опружен по дну и очекуЈе своЈ плен, везан Је . . . . 
ЈОШ Један конопац КОЈИ иде од дна до површине воде и ту Је везан за 

једну тикву. Тиква служи за то да се зна место где је струк бачен, те да 
би се могао наћи кад дође време да се вади из воде и скупи риба коју је 
похватао. 

Струк се баца по чистим местима, где је песковито или шљункови
то, али никако на блатно дно, како би риба видела мамац и задржала се 

код њега у пролазу. Риба се обично хвата за уснице, прогутавши мамац; 

сом често прогута и удицу и мамац, и удица му се закачи дубоко у уну
трашљости тела; кечига, сим и јесетар, напротив, најчешће се не зака
чују за уста, већ за реп, трбух или бокове. То долази отуда што се ова 
риба радо чеше и таре о песковито и шљунковито дно и, наишавши на 
удицу, закачи се и ухвати. 

При вађењу струка из воде рибар тера прво чун ка тикви и увлачи 
ову у чамац; вукући затим уже што је везано за тикву вуче тиме и камен 
са дна, и кад је овај увучен у чамац, почне извлачити и сам ишљик, на 
коме су удице и ухваћена риба. Чамац при томе иде полако низ воду, 

тако да он иде удицама на сусрет, а не удице њему. Закачена риба на 
удицама већином се осети много раније но што у томе извлачењу дође 
до чамца, јер се још издалека отима од удице и тиме трза ишљик, који 
рибар увлачи у чамац. Крупнији шаран осети се по томе трзању на 
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30-40 м даљине; крупан сом и на 60-70 м. Шаран се при извлачењу 
очајан отима и праhака, тако да га је скоро немогуhно увуhи у чамац 
док се под њега не подметне мередов. Со м је мирнији и отима се тек кад 
је веh увучен у чамац. Сим и јесетар врло су мирни, тако да рибар, oce
hajyhи их издалека по затезању ишљика, не може више пута да оцени 
да ли вуче рибу или какву кладу; ова се риба отима тек кад је увучена у 

чамац, и то покадшто, кад је крупнији, задаје муке рибарима, од којих . . 
га Један мора свом СВОЈОМ тежином притиснути. 

Струком се риба лови веhином лети, на бистрој води, кад се она 
креhе по дну тражеhи храну. Зими се покадшто баца искључиво ради 
маниhа, који се само зими хватају, јер тада излазе из рупа, чкаља, каме
ња итд. из којих се не мичу преко целога лета; али овај је лов незнатан 
према ономе у лето. 

* 

То би били разнолики начини риболова у веhим размерама који се 
употребљавају на Доњем Дунаву, а чија употреба као што је поменуто, 
није везана искључиво за ову област наше велике граничне реке. Али 
Доњи Дунав има и својих специјалитета у томе погледу, који су тако 

везани за природу ових необичних риболовних места да би на другим 
местима били апсолутно неупотребљиви и да, уколико су за Доњи Ду

нав згодно и оштроумно смишљени, утолико би били неспретни и бе
скорисни у другојачијим риболовним приликама. 

Као што је поменуто у почетку овога чланка, Доњи Дунав се у 
хидрографском погледу одликује веома великом разноврсношhу при
лика, пеобичном неправилношhу дна и воденог тока и наглим прелази
ма од једнога стања на друго. Рибари су умели згодно употребити ове 

. . 
неправилности у своЈу корист и искуством, КОЈе се вековима текло, до-

hи до најрационалнијих начина на које би се њима користили. 
Поглавити начини великих риболова на Доње11! Дунаву, који се 

могу сматрати као специјалитети ове дунавске облilсти, јесу они помоhу 
гардil, сетова и чеврнтиЈ<l, великих кошева и морунских струкова. 

Ми hемо се задржати на овим специј<lшпетиtла, који доносе знатне 
приходе нашсы тzшошњем прибрсжном стюювништву и који поглави

то п чине да је риболов на нашем До1ьем Дуншзу готово искључиво у 

рукilма наших ЉУЈ\1!. 

морщу пастн у очи 

ЈЈаслраы н нешто I!CIIOJJ, овога: дугачкп 

IIЛОТОВИ И ЈIОПЛСТЈI вире насред ЈЗОДС, !Ш )\!ССТШ\!(1 !Ће 

наЈ п :3а које бп се, Ј\<1 нису б~шr на средини воде и )\а им 
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необичан распоред, могло помишљати да су остаци какве грађевине на 
суву коју је вода потопила. Свака од тих направа састоји се из два 
дугачка плота, који иду косо низводно један другоме на сусрет, тако да 
заједно образују једну левкасту грађевину, са ширим отвором од оне 
стране од КОЈе вода тече, а са ужим крајем онде где вода из ње излази. 
То су 2apge, једна од најмоћнијих рибарских справа, којом се хватају 
огромне количине рибе и крупне и ситне и која је утолико моћнија што 

захвата велики простор и што функционише без прекида и дању и ноћу, 
без потребе надзора и без употребе људске снаге и без оне непрестано 
напрегнуте пажње, коју захтевају друге риболовне справе. 

Принцип на коме је основана употреба гарде јесте овај: на мести
ма где је вода веома брза, а не сувише дубока, помоћу два дугачка пло
та, КОЈИ полазе од дна реке и излазе на њену површину, вода се стешња

ва и упућује да излази на један доста узан отвор. Риба, која наиђе у 
простор између ових плотова, понесена веома брзом водом између 
ових и упућена самим плотовима на поменути отвор, буде кроз овај 
протерана врло великом снагом, која је утолико већа што на отвору 
добија пре тога стешљена брза вода одушке и којој се, ма колико била 
велика, не може одупрети. Ако се, дакле, на томе отвору рашири каква 

јака пређа, која би имала облик разјапљене кесе, а која би отвор пот
пуно затварала, пропуштајући кроз себе само воду и ситне предмете, 

риба би тако великом снагом била гурнута у ту кесу да из ње не би мо
гла натраг, већ би ту морала остати до доласка рибара, који би од вре
мена на време долазили и одатле је вадили, кад се довољно рибе скупи. 

Сама, пак, конструкција ових риболовних справа изведена је у 
. . 

поЈединостима на оваЈ начин. 

Наспрам врха какве аде, где се обично налазе спрудови, а међутим 
је брзина воде ипак врло велика, и то од оне стране где је вода љућа, а 
дубина на средљој води не прелази 6-7 метара, побију се два дугачка 
плота А и В (сл. 2). Један је од љих, и то онај плотА, који је од стране 
мекше воде, мн:ого дужи од другога В, који је испречен на љутој води 
("љутац"). Плотови су постављени побијаљем јаких балвана и про
штаца у песковито дно Дунава, и то онда кад је вода врло мала. Врх од 
плота оплетен је јаким прућем, да би се што више ојачао. Та два плота 
образују једну врсту огромног левка са широким отвором, окренутим 

узводно, и уским отвором на супротној страни, онде где вода из љега 
излази. На овоме уском отвору разјапљена је једна од конопаца оплете
на пређа са широким окцима, да би кроз себе пропуштала сву ситнију 
рибу и шљам, који брза вода у љега наноси. Сама пређа има облик 
велике кесе, исте конструкције као и раније описана "балачка пређа", а 
вода, ударајући на љен отвор великом снагом, чини да она непрестано 

остаје разјапљена. Да би јој се, пак, при томе дао што згоднији облик, 
љен обад је нанизан за саму ивицу отвора гарде, и то помоћу алки (ове 
се обично праве од леске, угрејане у ватри и увртене), што чини да је 
отвор кесе увек четвороугласт и затвара цео отвор гарде. 
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А 

Сл. 2. - Прини,ий 

рибарске сйраве 

! 
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Функционисаље ових риболовних справа 
бива на овај начин. Са спољашље стране краhег 
плота Б налази се мека вода, пошто је заклољена 
самим плотом који задржава брзу воду што одоз
го на љега удара. Та мека вода захвата отприлике 

онолику ширину колИка је заклољена самим пло
том В. Чим тога заклона нестане (на слици је то 
са десне стране плотом заштиhеног простора), 
јавља се љута, веома брза вода. Унутра, пак, у ca

::r мој гарди, налази се свуда брза вода, јер је сама 
~ гарда конструисана баш на најјачем љутцу, који 
~ управо у љу удара; тај је љутац утолико јачи уко-

лико се ближе иде дољем, стешњеном отвору 
гарде. 

Риба, путујуhи, креhе се уз воду или низ во
ду. Ако иде низ воду, и ако наиђе на широки 
простор изнад горњег, широког отвора гарде, њу 

брза вода упути на сам тај отвор, а одатле у прос
тор између плотова; подухваhена риба брзом водом између ових пло
това буде великом брзином снесена на дољи отвор гарде и одатле гур
нута у разјапљену кесу из које више, не могуhи савладати брзину воде 
што у кесу удара, не може изиhи, веh остаје приљубљена и притиснута 

уз саму пређу до доласка рибара. 
Ако пак риба путује уз воду, она се радо држи меке воде која се 

налази одмах испод гарде, у простору заклоњеном самим плотовима, 

јер јој је уз ту воду лакше изиhи но уз љутац са десне стране тога зашти
hеног простора. И најкрупнија риба, она која се обично држи матице, 
радо сврhе ради одмора у овакву меку воду да се за часак одмори од 
напрезаља које је имала пливајуhи уз љутац и савлађујуhи велику брзи
ну воде. Путујуhи тако уз меку воду, риба наилази на плот В, на чију 
страну она радије наилази но на плот А, јер је од стране овога послед
љег сама ада и плиhак; затим упуhена плотом плива уз воду, непрестано 

заклољена од удара брзе воде са десне стране плота. Кад је тако испли
вала до горњега, узводног краја плота В, тога заклона у један пут нес
таје и риба се одједном нађе на најжешhем љутцу. Ако сад и најмаље 
сврне улево, што риба обично и чини, очекујуhи да he са те стране, као 
и малочас. наиhи на мекшу воду, љу или вода одмах снесе у гарду, а ода

тле као што је малочас показано у пређу на отвору гарде, или, ако је 
рпба јача, она удари преко, управо ка плату А, очекујуhи да ту наиђе на 
мекшу воду. али ту наиђе на сам плот о који удари главом; преварена у 
нади. а немајуhи снаге да удари уз брзак навише, она се одатле упути на 
супротну страну, ка плату В, где опет удари о плот; одатле се, ако је ја

ка, опет враhа ка плату А итд. За све то време брзак у гарди, који је уто
лико јачи уколико је риба ближа доњем крају плота, непрестано је 
заноси наниже, ка дољем отвору гарде, што комбиновано са горљим 
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кретаљем рибе чини да ова после једнога низа прелазака од једнога 
плота ка другоме, креhуhи се на цикцак, напослетку буде упуhена на тај 

отвор, из кога огромном снагом буде бачена у кесу од пређе и из које 
више не излази. О јачини ове водене снаге која рибу баца у ову кесу 

Сл. З. - ПрихваШање улова 
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може се судити по томе што је риба, кад је веh допрла у кесу, толико 
том снагом приљубљена уз конопце, од којих је пређа оплетена, да се 
често сва искрвави и да се увек кад се из пређе извади на њој познају 
дубоки ожиљци окаца од пређе. Дешава се да се у пређи, поред свега 
тога што су јој окца веома пространа, наиђе и ситна кечигица, која би 
врло лако могла из пређе кроз око изиhи да је вода није тако притисла 
попреко уз пређу да не може ни мрднути. 

Пређа се на јакоме лову предиже три пута на дан: изјутра, у подне 
и увече; на слабоме лову то се чини само изјутра и увече. Предизање се 
врши са два чамца ( оранице ), а врше га четири човека; за тај се посао 
захтева особито познаваље воде и уме шност, да би се могли чамци о др-. . . 
жати и маневрисати на онако ЈаКОЈ води каква Је на месту где су гарде 

постављене и на самоме отвору кроз КОЈИ вода тако великом снагом 

излази из гарде. 

Гарде се могу постављати и између две аде ако је између њих врло 
брза вода, песковито дно, а међутим није сувише велика дубина. Кон
струкција им је иста, а и начин функционисаља, као и у случају кад се 
постављају поред једне аде. Најзгоднија су места она на којима би вода 
на горљем широком отвору гарде имала 6-7 м дубине, а на дољем, ус
ком отвору 3-4 м. 

Гарде раде само на средљој и великој води; кад је вода мала, неке 
од њих остану покадшто на суву, или се бар брзина воде у љима смањи 
испод потребне мере. 

Све се наше гарде налазе у околини Сипа. Њих је пре регулације 
Ђердапа било осам; данас их има само четири. Риболов у љима, поред 
свега тога што је и данас јак, ипак је од регулације знатно ослабио, као 
и сви наши риболови на Дољем Дунаву. Наместо огромних моруна, 

сомова, јесетара итд. који су пре били обичан лов на га р дама, и од којих 
су се при свакоме предизаљу пређе пуни чамци износили на обалу, 
данас се закупници морају задовољити ситнијом рибом па и она се 
хвата у много маљим количинама но некад. Дешава се и данас да се, од 
времена на време, у љима ухвати по КОЈИ морун, крупан сом, или крупан 

јесетар, али то је веh постало извесна реткост. Узрок је томе слабљељу 
лова двојаке природе: са једне стране, данас је у нашем Дољем Дунаву 
много маље крупне рибе но што је некад било; са друге стране, због 

саме регулације Дунава измељене су у љему хидрографске прилике: 
измељен је облик дна, засута места која су пре била погодна за риболов, 
измељен правац струја и одвраhене матице од места на којима су некад 
биле најјаче. 

Помиљемо, напослетку, и то да су наше гарде доста сличне онима 
које се употребљују у великим руским рекама, што утичу у Црно море. 
И ове су последље гарде састављене из два плота, који се уздижу усред 
реке од дна воде до изнад љене површине, и то у истоме положаЈу у 

коме су и она горе описана два плота, тако да образују једну врсту вели
кога левка. Риба улази у гарду на шири отвор левка, долази до ускога 
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отвора, пролази кроз њега и улази у једну комору, заграђену од свију 
страна, изузимајуhи ону кроз коју риба улази у комору. Једном механи
чком направом удешено је да чим риба уђе у комору за њом се сама од 
себе спусте и затворе једна врата, која јој препрече повратак и потпуно 
је затворе у уски простор коморе. Рибари извештени о томе падом тих 

врата или једним нарочитим звонцетом, које аутоматички зазвони кад 
је риба ушла у комору, дођу чамцима на отвор гарде и извлаче из ове 

рибу на начин, који показује наша сл. 3. Само у овим руским гардама 
нису на тако згодан начин употребљене hудљивости тока реке, као што 

је случај код наших доњодунавских гарди. 

За наше се гарде зна да постоје од далеких времена и у извесним 
старим путописима описују се веh и као куриозум и као веома моhно 
оруђе за хватаље крупне рибе. До владе кнеза Милоша оне су при
падале Турцима, који су оставили у овим крајевима репутацију веома 
вештих рибара и од којих је наше прибрежно становништво и наследи
ло знатно усавршену вештину рибареља. Кнез Милош их је за своје 
прве владе откупио од Турака и гарде су прешле у љегову личну своји
ну; оне су данас саставни део краљевских добара. 

СЕ ТО ВИ 

Путујуhи Дунавом од Голупца ка Доњем Милановцу, путник he 
испод Добре, на једноме од најдивљијих и најпустијих места, каквима 
изобилује наша дунавска обала, запазити једну горостасну стену, 
приљубљену уз саму обалу, која се потпуно усправно диже из воде, 
достиже знатну висину над водом, чини подужи простор обале потпуно 
неприступним, и даје јој необично дивљи изглед. Одмах испод те стене, 
у заклону који она даје од љуте матице, што поред ње дере и чини је 
неприступном, пада у очи једна омаља лађа чудног изгледа: две високе 
катарке са тешким каменим теретима, што висе на њима, и чекрци на 

врху катарка, нехотице привлаче пажљу и изазивају радозналост. Лађа 
је ту и даљу и ноћу; кад год вас пут туда нанесе, видећете је увек у 
истоме положају, увек непромељену и без икаква знака да се на љој 
што креће или ради. Само у извесним тренуцима, ако вас је случај 
нанео да у згодно време туда прођете, приметићете на лађи неку осо
биту живост: тешки терети што висе на врху катарки стропоштавају се 
са великим праском у воду; неколико људи, који се тек тада виде да су 
били на томе месту, устумарају се по чамцу, вуку ужурбано неке 
конопце, и изгледају као да се боре са нечим за вас невидљивим, а што 

међутим љима задаје доста муке. Борба, журба и цео покрет једва да 
трају који минут: још пролазећи Дунавом поред љих нисте добро ни 
одмакли од тога места, а на љему већ завлада иста непомичност и 
тишина, која је била и пре тога. 
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То необично место јесте Госпођин вир, једно од најјачих риболов
них места на целоме Дунаву. Лађа, коју примеhујете на томе месту, 
путујуhи Дунавом, намештена је ту ради риболова, а необична живост 
на њој, која he вам пасти у очи кад у извесним тренуцима поред ње про
пазите, јесте борба рибара са ухваhеном крупном рибом. То је риболов
но место надалеко чувена; но, кад су добре године, доноси знатних при
хода и његова издашност у риби, оправдава знатне трошкове око инста
лације справа, одржавање момака и аренде са којима је скопчано 
риболовно предузеhе на њему. 

Принцип, на коме је основан риболов на Госпођином виру, један је 
од најинтересантнијих међу онима које је уопште оштроумље рибара 
могло измислити у тој непрекидној и вајкадашњој борби са рибом. 
Целокупна рибарска инсталација није ништа друго до једна врста засе
де: риба се не тражи као другим великим справама, веh се чека на згод
номе месту, на које he је саме водене струје, матице и букови, упутити, 
чим се буде затекла ма где у близини; вода је сама својом огромном сна
гом, што је има од брзине на томе месту, гура у пређу, која има облик 
огромне разјапљене чељусти, што се у тренутку затвара, чим очеки

вани плен у њу уђе. 

Сам принцип изведен је у појединостима на овај начин. 

Више једне горостасне стене, која се од саме обале пружа на воду, 
налази се веома јака водена струја (сл. 4). Ова, наишавши на стену, 
скреhе са свога правца и одмах испод стене прави, као увек у таквим 
приликама, необично јак вртлог (чеврнтију), који захвата доста велики 
простор и разуме се као један од најјачих вртлога међу свима онима ко
јима тако изобилује Доњи Дунав. Брзина воде и чини да је на томе ме
сту врло велика дубина, прави амбис, и да је то место једно од нај опас
нијих места дунавских. Вртлог враhа воду ка обали, прави букове и 

упуhује да се врло великом снагом дере поред саме стене, у правцу стре
лице, скоро управно на правац обале. На месту где је ова струја најјача, 
постављена је једна омања лађа, АА, управно на правац струје, па дакле 
готово паралелно самој обали. Лађа је добро уленгерисана, тако да јој 
ни јака струја водена, на којој се она испречила, ни јаки ветрови, који 
имају необичну снагу на томе месту, не могу наудити. Са лађе се спушта 
у воду, и то са стране супротно оној на коју вода непосредно удара, јед
на врло јака пређа, исплетена од танких конопаца, са широким окцима. 
Пређа има облик балачке пређе или влака, који је описан у ранијим 
нашим чланцима: то је једна врста велике кесе, чији се горљи обод 
рашири дуж лађе, а доњи као и бочни обод затегнути су помоhу две 
усправне мотке, на које су нанизани бочни ободи кесе. Ове мотке могу 
клизати дуж сталних усправних гредица CR, навише и наниже; кад се 
затегну напиже, кеса остаје отворена и утолико је отворенија уколико 
су те мотке дубље у воду спуштене. Веома снажна водена струја, која 
произлази од вртлога и удара правце на отвор кесе, надима ову и држи 

је непрекидно разјапљену као какву огромну чељуст, која очекује свој 
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плен. За крајеве покретних мотки везана су два 
дугачка и јака конопца, који прелазе преко два 
чекрка, што се налазе на врховима високих ката

рки EF, усправљених на предњем и задњем крају 
лађе. За ове конопце, пошто су прешли преко 
чекрка, везана су два тега и од камена, који, кад 

се пусте да падају, повуку за собом и сам конопац, 
а тиме издигну и мотке што отварају пређу, те се 

тако пређа одједном затвори. Положај, пак, тих 
тегова регулисан је са друга два конопца КМ, који 
кад су затегнути, тегови се одигну до врха катар

ки и ту стоЈе све дотле док су ови конопци затег

нути; ово ће пак бити све дотле док рибар руком 
не извуче један чеп М, завучен у рупу пробушену 
на канатама лађе; око чепа су обавијени и затег
нути конопци км. 

Тако намештена рибарска справа назива се 
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Сл. 4. Шема воgене 
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сет. Њоме се рукује и хвата риба на овај начин: Гурајући наниже 
покретне мотке тако да склизе дуж сталних гредица CR, рибари учине 
да се кеса поступно отвара, и она ће бити потпуно отворена кад се 

мотке потисну до самих крајева R. Вода, ударајући на отвор кесе, нади
ма ову и даје јој облик згодан да задржи све оно што у њу наиђе. Тегови 
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i тада су издигнути до самих вр
хова катарки EF, и конопци КМ, 
који тегове одржавају на тој ви
сини, затегнути су и обавијени 

око покретног чепа М. Код са

мога овога чепа седне рибар, од

ређен на стражу, и узме у руке 
неколико канапа, КОЈИ долазе са 

разних места разјапљене пређе 
и скупљају се њему између пр
стију и онда седеhи чека трену
так да ступи у акцију. Пређа за 

то време има облик сл. б и под-
сеhа на запету кљусу, којој тре
ба најмаљи импулс па да шчепа 
своЈ плен. 

У време кад се овом спра

вом ради риба се креhе, путујуhи 
или уз воду или низ воду. Ако 
путује уз воду, као што је то слу-

Сл. 7. Друzи облик upel)e чај у пролеhе и у почетку лета, 
пошто је с воде веома јака брзи

на и матица, заморена риба радо скреhе са ње и залази у воде где је та 
брзина мања, и где би се или одморила или мекшом водом продужила 
пут даље уз воду. Десно не може скренути, јер је и тамо веома велика 
брзина; остаје јој, дакле, само лева страна, она испод стене, уз саму 
нашу обалу, а где је у исто време и велика дубина и лиман. Скренувши 
у овај лиман, риба се пода струји, која је у први мах лагано, али поступ
но, а после све брже, носи у горе описани вртлог, који he је упутити ме
сту где је чека пропаст. Бук, који непрестано ради на томе месту, из
баци рибу близу површине воде, где је подухвати струја означена стре
лицама на сл. 4 и упути је правце у разјапљену пређу. Ушавши у ову, 
риба задрма ма који од поменутих канапа, које рибар држи сакупљене 
у руци, и тиме овога извести о своме присуству у пређи. Тако извештен 

рибар у тренутку зграби чеп М, снажно га вуче себи и тиме ослободи 
затеге конопца КМ; ови нагло одскоче увис, а тиме се тешки тегови и, 

ослобођени онога што их је одржавало на висини, са великом брзином 
и праском стропоштају наниже у воду. Својим падом они повуку 

конопац везан за покретне мотке, нагло издигну ове и тиме учине да се 

пређа одједном затвори. То све бива за једну секунду времена; вода 

од11ых сама својом брзином избаци пређу на површину (сл. б) и онда се 
у љој примети ухваhена крупна риба, како се преплашена очајно 
праhака и отима да прође кроз пређу, која је сад од свију страна опко
љава и из које јој је више излазак немогуhан. Рибари, љих четири на 
броју, који, у једно11!е нарочитом заклону на лађи, чекају тај тренутак, 
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прискоче у помоh ономе који је дотле стражарио и затворио пређу и 
привлачеhи пређу лађи, довуку и саму рибу до каната ове; подухва
тивши је за шкржне отворе и пераја, издигну јој главу на канате, 
провуку дебео конопац или комад дивље лозе кроз уста и шкржни 
отвор, извуку је из пређе, спусте одмах натраг у воду и добро вежу. 
Покаткад се између рибе у пређи и рибара отвори читава борба: круп
на риба се очај но брани, праhака се, удара репом и даје се савладати тек 
после упорне борбе. Кад је веh савладава, везана и бачена у воду, посао 
је свршен и справа се намешта за дочек друге рибе. 

Ако риба путује низ воду и у томе се путу довољно приближи оно
ме месту где се ствара вртлог, овај је опет подухвати и упути месту где 

је чека пређа. 

На овај се начин хвата само крупна риба: сом, јесетар, сим, морун. 
Кадшто падне и по која паструга, која је веома мирна и слабо се брани. 
Највише се отима сом, кога је и иначе најтеже савладати због његове 
глаткости и љигаве коже, која чини да га је веома тешко задржати, а и 

због велике снаге, коју има у репу. Необичанје призор кад се деси да се 
у један исти мах ухвати крупан сом и каква бодљива риба, као нпр. јесе
тар. Својим леђним и бочним штитовима јесетар праhакајуhи се и пре
врhуhи се по затвореној пређи боде голишавог сома, који се много ви
ше узбуни од тога но од опасности, у којој је, и покаткад искрвави сву 
околну воду пре но што га савладају и извуку. 

Риболов на Госпођином виру чувен је још од давнашњих времена 
са своје издашности у крупној риби. Он се нпр. помиње у једној Хри
совуљи Киеза Лазара: У Звижgу је био Bup ГосйоЬин на Дунаву (Лето
пис, 1847, IV, 53.) У ранија времена он је припадао калуђерима једног 
оближњег манастира, затим су га присвојили Турци, док није прешао у 
руке наше државе. Али раније справа-сет-није била овако савршена 

као данас. Док је риболов био у турским рукама, па и за неко време по
сле тога, пређу су затварали кад се у њој осети ухваhена риба, не ауто
матски, као данас, помоhу тегова и чекрка, веh рукама, вукуhи нагло 
нарочито за то одређене конопце, који су издизали доњи крај пређе и 
тиме затварали њоме образовану кесу. Данашњи систем, овај што је 
малочас описан, измислили су текијски рибари, који су на гласу као 
најискуснији и највештији рибари на Доњем Дунаву. Тај је систем савр
шенији не само по томе што њиме један једини човек оперише наместо 
њих неколико, као некад, веh и због тога што се њиме пређа у маг
новељу затвори и тиме одједном спречи риби нагли повратак и излазак 
из пређе. И данас се, код тако савршене справе, деси да риба осети опа
сност и измакне из пређе пре но што се ова потпуно склопи, или да веh 
до половине изиђе из пређе кад је ова, склопивши се, ухвати за пераја 
или за леђни штит. Колико ли их је морало утећи онда кад је још упо
требљаван примитивни систем, где се пређа рукама затварала? Што је 
лов у то време, и поред свега тога, био много богатији но данас, узрок 
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је једино велико богатство у крупној риби којим се одликовао Доњи 
Дунав пре регулације Ђердапа. 

Иста справа, сет, употребљује се још на неколико риболовних 
места на нашем Доњем Дунаву, са неким незнатним изменама. Тако, 

она је употребљена на Калничкој стени (Калника) испред Казана, где 
су је такође још турски рибари држали. И ту је данас систем ауто
матског затвараља пређе, али не помоhу две катарке и чекрка, као на 
Госпођином виру, веh помоhу ђерма: једна направа слична ђерму, којим 
се извлачи вода из бунара, помоhу тега обешеног на један његов крак 
издиже доњи крај пређе у тренутку кад га ослободи рибар, извештен о 
присуству рибе у кеси. Сетови су употребљени још и код Сипа, испод 
канала, и у Стењу са аустријске стране (Оградена). Закупци су и ту ис
кључиво текијски рибари. 

Целокупан посао око тога риболова основан је, као што се види, 
на коришhењу вртлога- чеврнтијама, јачим или слабијим према месту 
на коме су, а којима је намењен задатак једино да пређу непрестано на
димају и држе је разјапљену, а друго и понајглавније да рибу која доспе 
у такав вртлог упуте на пређу, која је на згодном месту дочекује. На 
Доњем Дунаву врло су чести такви вртлози и они су увек употребљени 

од стране рибара који плаhају знатне суме за право да могу на таквим 
местима поставити своје справе. Па чак и онде где нема природних врт-

Сл. Н. - Грпgња 
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лога, или ако их и има, они нису довољно Јаки за по

требу риболова, рибари томе доскачу, производеhи 
их сами на један особити начин. На местима где је 
поред саме обале вода врло брза, а међутим није 
баш велика дубина, побије се косо низводно један 
ред шипова А (сл. 8), на коме се начини јак поплет, 
који иде на воду штогод се даље може и који се оби
чно изради кад је мала вода. Одмах испод овога по
бије се други ред шипова В, али косо узводно, и на 
њему се опет начини поплет, који иде такође на во
ду, али не тако далеко као онај први. Јака матица, 
која дере поред саме обале више поплета А, удари 
на овај, промени свој правац и по познатоме иску
ству гради испод такве препоне вртлог и букове, 
утолико јаче уколико је веhа брзина воде и вели
чина препоне. Водена струја враhа се тада поред 
обале уз воду, наиђе на други поплет В, и поред 
овога дере скоро управо на правац обале. На згод

номе месту, у заклону поплета В, испречи се на тој 
струји један чамац С, на коме је или раширена мало

час описана справа, или се, кад се ради у мањим размерма, наместо ове 

употребљује једна нарочита врста рогача, налик на велику кашику, од 
пређе, у коју вртлог нанесе рибу и коју рибар у згодном тренутку из
диже ван воде, а са њоме и рибу коју је веh осетио у пређи. 
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Овакве се омање направе могу видети у великом броју путујуhи од 
Доњег Милановца до Сипа. Оне нису сталне: вода веома често мења на 
појединим местима своју брзину; спрудови се сами од себе дубе, ствара
ју се понори и на њима матице; дубине се засипају и стварају се тишаци; 
у току времена места на којима је био обилат риболов осиромаше и 
рибари се премештају на места где су им се променом воденог тока 
отвориле нове наде на успех, а на која пре тога није нико ни помишљао. 
Пре регулације Ђердапа био је нпр. чувен и врло богат риболов помоhу 
малочас описане справе- сета- на Гребену, где је у то време био прави 
амбис и једна огромна чеврнтија, која се градила од одбијања воде од 
саме Гребенске стене. На месту где је био тај амбис данас је наноси ни 
по чему се не може распознати да је ту пре кратког времена био опас
ни понор; од чеврнтије, која је некада била право страшило за бродаре, 
данас нема ни трага, пошто матица више не наилази на препону која би 
је скретала са правца и тиме производила вртлог. Регулација Ђердапа 
потпуно је изменила оне прилике које су биле узрок негда тако бо
гатоме риболову на томе месту, и овај је данас потпуно уништен. На 
другим, пак, местима те се прилике саме од себе мењају, hудљивошhу 
речног тока. 

Приметимо напослетку још и то да риболови на вртлозима раде 
само од пролеhа до јесени; најјачи су у почетку и при крају тога разма
ка времена, јер се тада крупна риба креhе уз воду или низ воду. 

МОРУНСКИ СТРУКОВИ 

И ове справе представљају једну од одлика доњодунавског ри
барства и служе само за лов најкрупније рибе, моруна. Принцип на ко
ме им је основана употреба састоји се у томе да се на местима где се зна 
да је пролаз ове рибе постави велики број крупних и оштрих удица, од 
којих he бар једна закачити рибу која између њих пролази и задржати 
је до доласка рибара. Риба се, дакле, овом справом хвата не тиме што 
прогута удицу, на којој би тада морао бити какав момак, веh закачивши 
се за голу удицу трбухом, репом или којим другим делом тела. 

Морунски струк има облик као што показује сл. 9 и састављен је 
на овај начин. За два камена који А Ј', 
леже на дну и довољно су тешки да 

их брза вода или ухваhена риба не 
би могла покренути, везана су два . . 
Јака конопца, КОЈИ иду до површине 

воде и ту Је сваки од њих везан за 

једну тикву. Та су два конопца спо
јена међу собом једним попречним 
конопцем, дугачким око 16 метара, 
и на овоме, а на сваки метар расто-

о о Q 

oll r 

Сл. 9. - Морунски сШрук 
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јања, виси о једноме танком, а јаком, један метар дугачком конопчиhу, 
по једна морунска удица. Ове су удице дугачке један педаљ, једнокраке 
су, имају облик обичних удица и праве се од челика. Врхови су им јако 
зашиљени и добро заоштрени, тако да је најмањи додир са рибом дово
љан да ову закачи. Више сваке удице- а ових је на једноме струку 15-16 
- везан је по један пловак, који служи за то да непрестано покреhе уди
цу за коју је везан, играјуhи непрекидно од удара брзе воде. 

Оваква, по конструкцији веома проста, справа у стању је да ухвати 
и задржи најкрупнију и најјачу рибу. Она се поставља на згодним ме
стима кроз која се зна да пролази морун путујуhи уз воду и тражеhи 
брзу воду, која би га трењем ослобођавала од пијавица и паразита, што 
на себи носи. При постављаљу струка рибари забаце ленгер више места 
на коме he га поставити да их брза вода не би снела наниже и разбаце 
струк тако да поменута два камена буду један од другог удаљени за 
15-16 метара, и да попречни конопац, онај о коме висе све удице, стоји 
попречке преко воде. Висина тога попречног конопца, па дакле и 
удица, над дном речним, одређује се покушајима у почетку рада; кад се 
струк пушта први пут у воду одреди се извесна висина која се задржи за 
неко време, док се не види какав је лов; ако је овај слаб, та се висина 
поступно мења, док се не наиђе на најпробитачнију, тј. на ону на којој 
се риба у то време најрадије држи. Ако се располаже веhим бројем 
струкова, који раде на истомместу, удице се код ових понамештају на 
разним висинама, па се после неколико покушаја изабере за све стру
кове она висина коју су имале удице на најиздашнијем струку. Најо
бичнија је висина удица од 11fг2 метра над дном; то је висина које се 
морун најрадије држи, путујуhи уз воду. Рибари који раде са морунским 
струковима морају о томе непрекидно водити рачуна и увек према тој 
висини подешавати струкове. 

Обично се забацује велики број струкова на једноме згодном ри
боловном месту. Путујуhи од Сипа наниже низ Дунав, у време кад је рад 
са овом справом најинтензивнији, види се на појединим местима велики 
број тикава, које су прекрилиле површину Дунава, и од којих све по две 
и две стоје упоредо. Између сваке ове две тикве разапет је морунски 
струк, а распоред им је такав да удице буду по води понамештане изви
југано, да никад удице од два струка не буду управо једна иза друге, веh 
на цикцак. Такав распоред струкова чини да риба, пролазеhи кроз та 

места, мора да се провлачи кроз густ сплет као игла оштрих удица, а таЈ 

сплет заузима повелики простор и по дужини и по ширини. 

Путујуhи уз воду и држеhн се висине на којој се налазе поразме
штане удице, риба наилази на !IЈесто прскриљено тим удицама. Не слу

теhи о опасности, којој се ту излаже, и о судби која је чека, улази у 
сплет удица, бореhи се непрекидно са љутом водом, коју само са вели
ким напорима може савлађивати. За то време удице, понамештане у 

цикцак, покретане пловцима на које удара брзак, непрестано се повија
ју час лево, час десно, трепереhи за то време, и тиме чине непролазним 
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известан прост.ор око себе. Па пошто су оне доста ублизу једна другој 
(1 метар растоЈаља), а при томе још и риба, борећи се са брзаком, не
престано ради перајима и репом, то ће она, још одмах чим наиђе на 
први слој тих удица, додирнути ма коју оц љих. Тај додир са оштром 
удицом довољан је да рибу ма и најмање закачи и тиме је натера да се 
отима од удице, а тим отимаљем опет закачи још коју удицу поред оне 

прве. Па баш да је риба и недирнута прошла кроз прве слојеве удица, 
апсолутно јој је немогућно проћи кроз остале такве слојеве, којих је у 
великом броју, а да је бар једна удица у пролазу не закачи. Морун се 
обично закачује иза бочних пераја ("испод мишке" по изразу рибара), 
или за реп, којим при пливаљу непрекидно маше лево и десно, и тиме 
се највише и излаже опасности да буде закачен. Кад га је већ једна 
удица ма и најмаље закачила, и кад он то већ осети, почиље се отимати 
лево и десно да би се откачио. При томе отимаљу увек га закачи још по 
која удица са стране, што га натерује ца се још јаче отима и да, кад се 
осети добро закачен, очајно јурне, са свима удицама, које га дотле већ 
држе, на једну страну и тиме учини да га још која удица закачи. За неко
лико тренутака оваквог отимања он је већ закачен од неколико оштрих 
удица, које се све боље закачују што се он више отима. Удице су, међу
тим, по самоме своме облику тако удешене да веома лако улазе у месо, 
али да се због једнога репељка на љима не могу ишчупати док се не 
откине парче меса или коже. Ако су удиЦе плитко забодене, тако да 
хватају само кожу, а риба је међутим јака и очајно се отима, она се от
качи, понова се закачи, опет се откачи и после читавога низа таквих 

борби изиђе из места где су удице испреплетане и продужује пут, да се 
можда на другоме коме оближњем месту поново ухвати. Али у вели
коме броју случајева морун тако буде спетљан удицама да му је поред 
свих напора немогућно више отети се, и да, малаксао од напрезаља, 

дочекује долазак рибара који прегледају струкове и уверавају се о томе 
да ли има ухваћене рибе. 

То прегледаље бива на овај начин: дошавши на чамцу ( ораници) 
на место где је струк забачен, рибар држећи чамац на висини тикава 
што држе струк, помоћу једне врсте великих трокраких удица тражи 
попречни конопац струка о коме висе удице. Нашавши га и закачивши 
га таквом рачвастом удицом, он га вуче навише, привлачећи га дотле 
док га не добије у руке. Кад је то учињено, рибар, вукући се рукама по 
љему, вуче ораницу од једног до другог краја струка. Том приликом, 
кад наиђе на коју од удица што висе о томе конопцу, а на овој није 
ухваћена риба, он је или одмах опет спусти у воду ако је довољно оштра 
или је извуче и боље наоштри, па затим је опет спусти у воду на своје 
место. Напротив, ако има ухваћене рибе, што се још издаље, чим се 
узме струк у руке, познаје по трзању конопца, рибар се по овоме 
полако привлачи оној удици за коју је риба закачена и, дошавши близу 
ове, гледа да је закачи са што више околних удица које на њу баца. Кад 
је риба добро закачена, рибар је извлачи до површине воде и онда је 
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удари једном великом куком, која има облик врло велике удице и која 
је насађена на јаку дрвену дршку. Кука је тако удешена да се врло лако 
забада у тело рибе, али да се не може једном забодена лако извуhи. 
Закачивши је тако и удицама и куком, рибар привуче рибу до самих 
каната оранице и веома је вешто и брзо увуче у ову, где је, ако је по
требно, ударцима по глави онесвести и онеспособи за отимаље, бар док 
се не дочепа обале. Ако је риба врло крупна и јака, позове се у помоh 
још која ораница, па понекад и велики број рибара има муке док рибу 
савлада. 

11орунски струкови главно су риболовно оруђе наших прибре
жних становника са доље стране Ђердапа. Они су некад и доносили оно 
благостаље тих крајева, о коме је остала успомена и изазивали ону јаку 
трговину са крупном рибом, која је некада тако цветала у Текији, 
Кладову и пограничним нашим селима у околини тих рибарских цен
тара. Ко се, од оних што су имали прилике у то време путовати нашим 
Дољим Дунавом, не ceha оних огромних моруна, које су рибари масама 
вукли на колима од места, где су ухваhени до тржишта, и којима се реп 
вукао по земљи, иако им је глава била везана чак за предљи део кола? 
Ко се не ceha оне баснословне јевтине цене, по коју се могла добити ова 
крупна риба и љена икра, за коју се, при свем том, што је била толико 
јевтина, узимао тако велики новац? Данас је лов моруна сведен на мно
го маљу меру, и само је бледа слика онога што је раније био. У томе ло-. . 
ву морунски струкови и данас играЈу главну улогу, тако да Је он погла-

вита справа за хватаље моруна; број оних који се преко године ухвате 
пређама, веома је мали спрам броја оних које ухвате ови струкови. Не 
захтевајуhи велике и скупе опреме, не стајуhи ни сами скупо и лаки за 
израду и маневрисаље у риболову, морунски струкови су и том својом 
страном омиљена риболовна справа за наше становнике испод Ћерда-

па, који сваке године жудно очекуЈу време, кад се почиље радити овом 
справом. 

Простор дуж нашега дела Дунава, на коме данас раде морунски 

струкови, јесте искључиво онај између Текије и Радујевца. Пре их је 
било и више Текије, па чак и у Горљем Дунаву. Стари рибари памте да 
су их наши и турски аласи заметали чак и у нашим горљим водама, на 

пример одмах испод Београда, уз аду Крљачу, на Тоспаши, код Винче, 
Ритопека итд. Пуцљава из пиштоља и пушака, приликом прегледаља 
струкова, оглашавала је да је ухваhен крупан морун и скупљала свет на 
тржиште, где се риба имала продавати. Данас је од свега тога остала 
само успомена и рад овом рибарском справом ограничен је, као што је 
казано, на извесна згодна места између Текије и Радујевца. Таква места 

почиљу одмах код Радујевца и има их и на нашој и на румунској страни 
(нпр. Груја, преко од Радујевца); затим код Прахова и Михаиловца, а 
нарочито код Љубичевца (раније Бурдеља). Ово је последље место 
било одвајкада чувена са богата риболова; оно и у данашље време даје 
најкрупније моруне, а љегови се становници рачунају као највештији и 
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најизвежбанији у раду са морунским струковима. Затим, идуhи уз воду, 
долазе чувена места са наше стране: Велеснице, Ва југе, Корбова, Брло

га, Рткова, Велике и Мале Врбице, а са румунске стране код Шимијана 
и Турне. У Костолу се струкови забацују самом средином Дунава, баш 
онуда куда лађе пролазе, тако да ове покаткад ударе на саме тикве и 
изразбијају их. 

Више је пута истицано питање о штети коју морунски струкови 
чине рибарству, рањаве крупну рибу, која у своме путовању мора да 
прође баш кроз места где су они у густим слојевима и по извесноме 
нарочитом плану понамештани, тако да је немогуhно да се риба кроз 
тај сплет удица провуче, а да се бар за једну удицу не закачи. Кад би се 
сва та закачена риба и похватала, питање о штети не би требало ни ис
тицати, јер би се од све те рибе имало користи и циљ би оправдавао 
средство. Али, отимајуhи се, риба се у великоме броју случај ева откачи 
и рањена продужује пут да се можда на каквоме блискоме месту опет 
закачи, а можда и да се никако више и не ухвати. То је и узрок лазна
томе факту да готово сваки морун ухваhен више Ђердапа носи ожиљке 
рана од удица, и то понајчешhе на боковима, испод бочних пераја и на 
репу. Закупци риболова на Госпођином виру и Калники, на које 
наилази ова риба пошто је прошла кроз замке што је у облику морун
ских струкова чекају испод Ђердапа, уверавају да је веома редак случај 
да ухвате необрањеног моруна. 

Риболов помоhу оваквих справа на сваки је начин сам по себи 
нерационалан, и кад би се водило рачуна искључиво о рационалности, 
изгледало би да би га бар ваљало, на првоме месту, забранити. Зашто 
рањавити рибу, ако нисмо сигурни да је тиме и ухватимо? Али, разлози 
за допуштање таквога риболова много су јачи од оних који су против 
њега и које смо малочас поменули. Та крупна риба, што се хвата морун
ским струковима, долази нам са ушhа дунавског и Црног мора, где је 
има у изобиљу. Она не продужује пут даље уз Дунав, веh се у извесно 

доба године сва враhа ка мору. То није риба која се задржава стално и 
расплођава у нашим водама, те тиме доприноси богатству ових, и ште

дети је, значило би доприносити нешто мало богатству Доњега Дунава 
и Црнога мора, па и то у веома незнатној мери, пошто је количина те 
крупне рибе, која допире до наших вода, сасвим незнатна према оној 
што остаје у непрегледним лаповима око ушhа Дунава и у самоме мору. 
Нама се ваља користити на који било начин оним маленим делом ове 
рибе што до нас долази, утолико пре што се врстом риболова, о којој је 
овде реч, ниуколико не шкоди осталој риби што стално живи у нашим 
водама: морунске удице хватају само моруна или га ране, не ухвативши 

га добро, а за остале врсте риба оне су потпуно безопасне. Осим тога, 
риболови те врсте су једини извор прихода за наше крајеве, у којима се 
они врше; од њега читава села искључиво живе и подмирују и своје и 
државне потребе. Забранити га, значило би онемогуhити код нас хва
тање моруна, који се пређама несразмерно мање хвата но струковима, 
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и за чији се лов онда ниуколико не би могли користити оним згодним 
риболовним приликама којима се одликују наша риболовна места на 
Доњем Дунаву. 

То су разлози са којих код нас не би никако требало забраљивати 
риболов морунским струковима, поред све његове нерационалности. 

ВЕЛИКЕ ВРШКЕ 

Риболов помоћу великих вршака доскора је са успехом употре
бљаван на нашем Доњем Дунаву за лов крупне рибе: јесетра, сима, сома 
итд. Њему је учинила крај регулација Ђердапа, уништивши згодне при
лике на местима на којима се он употребљавао. И данас се код Сипа, на 
ушћу канала, могу видети трагови овога риболова: велике вршке, већ 
потрулиле, стоје поређане цо обали као знаци некадашње јачине 
риболова на томе, у то време тако богатоме риболовноме месту. 

Вршке имају облик купе, са јако раширеним и левкастим задњим 
крајем АВ (сл. 10). Стране су велике од прошћа, проређене су и мес

в 

тимице оплетене прућем, да би се прошће јаче једно са 
другим држало. Уски део MN левкастог отвора начи
њен је од зашиљеног коља, са шиљцима окренутим 

А унутра; тај је део удешен тако да попушта потиску спо
ља и отвор се њиме шири, а, напротив, стешњава се кад 

нема никаквог отиска. Из тога отвора улази се у једну 
пространу комору без излаза CD, која се завршује 
купиним врхом. Справа је, као што се види, врло прос
та и разликује се од обичних вршака, што се свуда по 
нашим рекама и речицама употребљују за хватање си
тне рибе, само својом величином (која достиже неко
лико метара) и јачином. 

Вршке су се постављале на извесним, не баш 

Сл. 10. _ Вршка дубоким, местима поред саме обале, али где је вода 
у облику ,.куйе" била необично брза (љутац), а где је био пролаз круп-

не рибе, и то на овај начин. Један се крај В (сл. 11) дуга
чке гре де АВ, положене попречке по дну реке, уг лав и до саме обале, а 
други се крај А, помоћу колаца С, побијених у само дно реке, задржава 
да га брза вода не би снела и да би остао у томе попречном положају. 
За греду је, са њене низводне стране, везано неколико вршака, са врхо

вима окренутим уз воду, а широким, левкастим крајевима низ воду. Иза 
сваке од тих вршака прави се лиман (затишје), пошто вршка својом 
ширином задржава брзу воду што у њу удара; напротив, с једне и друге 
стране вршке врло је јака вода. Риба, путујући поред обале брзом 
водом, наиђе на лиман иза које вршке, и њиме се упути управо на лев

касти отвор АВ, уђе у њега, наиђе на у зан отвор MN левка и покуша да 
се кроз њега провуче. Тиме се стране тога отвора размакну, риба прође 
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и у један пут се нађе са свих страна у затвореној 
комори CD, из које би могла изиlш једино онда 
кад би опет погодила сам узани отвор MN, и кад 
би јој овај, баш и ако на њега наиђе, допустио 
излазак. Међутим, као што је казано, тај се отвор 
завршује заоштреним прошhем, окренутим уну
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i 
тра, које, сужавајуhи отвор и бодуhи рибу кад год ..., :а===т-=:::::;::==;=::6 
би покушала да на њега наиђе, враhа је опет у ~ 
комору. У осталом, врло је мала вероватноhа да "' 
риба и наиђе на овај отвор баш главом унапред, 
како би једино и могла проhи. Брза вода, која 
удара у вршку, и збуљеност у којој се налази риба 
одједном затворена, чине да јој је немогуhно Сл. 11. Вршке у низу 

погодити једини поменути начин на који би из 
клопке могла изаhи. Она ту очекује рибаре, који од времена на време 
долазе да ~регледају вршке и који је тако уловљену ваде из вршака и 
одмах везуЈу. 

Овај је риболов до регулације Ђердапа био издашан и није била 
реткост да се у једној вршки затекну по 2-3 јесетра или сима. Он је 
нарочито био развијен на згодним местима код Сипа, баш на простору 
на коме је данашњи Дунавски канал. После регулације тражена су 
друга места на којима би се он могао вршити и на неколико места чи

њени су покушаји, али без успеха. Можда he се доцније, кад се проме
ном обале, дна и тока воде Дунав буде сам од себе нешто изменио, опет 

наhи згодних места, на којима he се моhи обновити ова врста риболова. 

* 
Из овога летимичног прегледа разноликих начина риболова на 

нашем Доњем Дунаву може се увидети оно што је писац хтео истаhи, а 
то је: колико се тај риболов разликује од онога што се врши у осталим 
деловима нашега Дунава и Саве, и то кс.ко својом техничком страном, 
тако и економским значајем за наше прибрежно становништво, које је 
у тим крајевима одвајкада самом природом ствари било упуhивано на 
риболов, проводеhи век у њему и усавршавајуhи га непрекидно. 

Овај је риболов, као што је више пута помињано у току ових чла

нака, претрпео јак удар од регулације Ђердапа. Ова је онемогуhила из
весне врсте риболова, који су раније вршени са великим успехом, и пок
варила баш најбоља риболовна места, на којима је раније био пролаз 
рибе, где се ова могла згодно дочекивати и ловити. Међутим, риболов 
је и данас јако развијен у тим крајевима и врши се непрекидно на овде 
описане начине. Он је готово искључиво занимање тамошњих наших 

становника и предмет доста јаке трговине, која је за данас у рукама 
наших рибара и рибарских трговаца. 

Стога је писац, као ловац, сматрао за вредно да упозна шири круг 
наших ловаца са појединостима тога риболова, које су за њих од инте
реса и са ловачког и са техничког гледишта. 

(Бeoipag, 1900. i.) 



ВРСТЕ РИБА И ТЕХНИКА РИБОЛОВА У 
ОХРИДСКОМ ЈЕЗЕРУ 

ВРСТЕЈЕЗЕРСКИХРИБА 

адалеко чувене и одвајкада чувене рибе Охридског језера 
r'lllillllllt/lf/SIIIilllвllмeш~aни разликују на :исШе и gивје рибе. Чисте су оне које 

немаЈу крљушти, а дивЈе оне са крљуштима. 

Чисте рибе, изузимајући јеzуљу и белвицу, припадају врсти Sal
monidae (пастрмке и младице) и Охриђани их разликују на више вари
јетета, према облику, времену и месту где се хватају. Такви су вари
јетети: леШница, зи.мна, кресница, корен, zушавка или белоусШа, каhељ
ска, аgуница, краиошник. 

Најукуснија и најскупља од ових риба јесте леШница која се хвата 
у величини од 50 грама до 5 ока, а најчешће од 200-300 грама (кад је 
ситна зове се стрв). Највише пада код села: ПешШани, Горица, Макли
на, Лин и Пискуйшuи. Хвата се у лето и тада нема икре. Са икром се 
хвата зими и тада се зове зи.мна. Ухваћена у априлу и мају зове се .мајо
ј~~а. Кад зађе у Дрим код Струге и тамо се ухвати, назива се кресница; 

ту се хвата најчешће у величини од 300 грама до 2 оке. 

Гушавко.м се називао један њен варијетет који има малу главу и 
који је нешто шири испод прсију и трбуха. Каhељска је најгора врста 
пастрмке, а име јој долази од села Каћеља код кога се нарочито хвата; 
глава јој је врло широка а риба је врло неукусна. Коран је мужјак пас
трмке са црним и црвеним пегама у облику звездица и хвата се у вели
чини од 50 грама до 4 оке. КрайоШник је највећа од језерских Сал.мони
gа и хвата се од 12 ока тежине. 

Белвица припада врсти Coпegonus и биће да је то један од вари
јетета lavaret, fera или gravenche, који се налази у швајцарским језерима. 
Веома је распростраљена у Охридском језеру, а хвата се понајвише 
лети, и то у величини од 10-200 грама, а најчешће од 30-40 грама. То је, 
са летницом, најфинија риба овога језера. 
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Јеiуља (јагула) се највише лови у јесен, кад дувају јужни ветрови, 
а ређе, у незнатним количинама, лети. Пови се у величини од 50 грама 
до 3 оке, а највише 200-400 грама, и то највише код Струге у Дриму, у 
који она сама улази кад дува јужни ветар. Пови се и удицама у самом 
језеру, али у малој количини. 

Дивје су рибе у Охридском језеру: кpaii, клеи, скобаљ, скобусiu, 
.мреиа, iiuca, црвеиiiерка, iiлашzща, iруиец, .морапец и шљуиец. 

Край (наш шаран) је највећа риба језерска и достиже тежину до 15 
ока. - Скобаљ је наш шљивар и хвата се у величини од 1-60 грама. 
Скобуаu личи на клена, само му је доља усна нешто краћа. Кад се рас
пара, унутра је црн као обојен мастилом. Хвата се у величини од 
100-300 грама.- Мрена је величине до 100 грама; ситна до 5 грама зове 
се мрена(. - Клен се хвата од 20 грама до 11f2 оке. - Црвенйерке су од 
1-5 грама. - Плтuица (језерска сардина) је ситна риба (по 100-200 ко
мада у једну оку), врло укусна и која се хвата у великим количинама. 
Соли се и суши и продаје као врло јевтина храна.- Грунец је ситна риба 
која личи на клена, али не расте већа од 50 грама. Један је љегов вари
јетет моранец, који је нешто црљи и шаренији, а има и мало шиљатија 
уста. Сличан је и шљуна(, која је једна од најситнијих и најјевтинијих 
риба у овоме језеру. Све те ситне рибе пливају по крајевима, уз обалу 
језера, нарочито краЈ стеља и камељара. 

НА ЧИН РИБОЛОВА У ЈЕЗЕРУ И НА ИЗЛАСКУ ДРИМА 

Сама техника риболова, доста разноврсна и према незнатним 
средствима којима се располаже и уложеном у љега капиталу доста 
рационална, показује разумеваље посла и довитљивост мештана да се 
са што маље средстава и са оним до чега се лако може доћи на самоме 
лицу места, постигне у риболову што бољи резултат. Риболов се у 
језеру врши помоћу справа које су: 

- разноврсне, веће или маље мреже од канапа, конца или свиле; 
- струкови са удицама; 

- сталне направе од прућа, трске или жице у које риба залази и не 
може из љих више изаћи. 

1. ЛеШни, немачки или йешШански влак, врста алова, састављен од 
мреже, ужета, камеља и плуте, у облику велике кесе дугачке 15-20 
метара а широке 12-15 метара и два крила од мреже, од којих је свако 
дугачко 30-40 метара, широко 8-10 метара. Ради се на 2-3 чамца и са 
8-10 људи. Пређа се вуче са обале, али се не излази на аву, веh. на 
чамце, далеко од обале. Њоме се хвата: летница, зимна, белвица и клен, 
а врло ретко јегуља и крап. Пређа носи назив од села Пештана, где се 
највише љоме лови и где су за љу најподеснија места. Данас на целом 
језеру раде 20 таквих пређа са 150-200 људи, и то: у Горици и Пешта
нима по 4 влака, у Маклини, Трпејици и Паградецу по 2, а у Удуништу, 
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Пискупату, Лину, Радожђи, Калишту и Мегдану по 1 такав влак. У Пе
штанима, Трпејици и Пискупату ова пређа ради и лети и зими; у оста
лим местима само од половине фебруара до месеца новембра. Пређа 
стаје 10-15 турских лира. 

2. Ме2gански влак, врста алова, дугачак 200-250 метара, дубок 6-8 
метара, са кесом од 15-20 метара дужине а 8-10 метара ширине. Ради 
се са 10-12 људи и са 1-2 чамца, и то у свако доба године; вуче се са оба
ле и извлачи се на аву. Стаје 15-20 турских лира. Њиме се хвата: летни
ца, зимна, дивја риба (клен, мрена, крап) и каткад јегуља. У Струги хва
та веhином зимну. 

Данас на језеру раде 17 таквих влакова, и то у Струги 8, а у Охр иду, 
Маклини, Пештанима, Трпејици, Лубаништу, Луну, Радожди и Кали
шту по 1 влак. 

3. Грунчар, алов дугачак до 200 метара, дубок 6-8 метара, са кесом 
као код мегданског влака, али са много ситнијим окцима. Ради се са 

10-12 људи и 1-2 чамца, и то у свако доба године, а вуче се са обале и 
извлачи на аву. Стаје 20-25 турских лира. Хвата грунце, моранце, мре
не, кленове, скобусте, краптове и по неку јегуљу. Данас на језеру раде 
7 таквих влакова, и то у Охриду, Трпејици, Лубеништу, Поградецу, Ли
ну, Радожди и Калишту по 1 влак. 

4. Влачка, алов дугачак до 100 метара, дубок 4-5 метара, са кесом 
два пута мањом но код мегданског влака и од врло густе пређе ( окца 
мања од дебљине малог прста). Ради се са 6 људи и 1 чамцем, и то ноhу; 
вуче се са обале и извлачи на аву. Хвата само белицу и по неког клена 

и скобуста. Стаје 5-6 турских лира. Данас на језеру раде 20 влачки, и то: 
у Пештанима 3, у Трпејици, Поградецу, Пискупату, Лину и Мегдану по 
2, а у Горици, Маклини, Лубаништу, Удуништу, Каhељу, Радожди и 
Костену по 1 влачка. У свима тим местима влачка ради само зими, а у 
Мегдану и Лубаништу још у пролеhе и јесен. 

5. Плайlичарник или слейо влаче, врста алова 40-50 м дужине, 
дубине 6-8 м, са два крила и кесом, начињен од најчешhе мреже, тако 
да ни најситнија рибица не може да прође кроз окца. Са њиме се ради 
само зими са 10-15 људи и 1-2 чамца, и то увек поред саме обале на коју 
се и извлачи. Њиме се хватају нарочито плашице, грунци и друге ситне 
рибе које се не удаљују далеко од обале језера. Стаје до 30 турских лира 
и скупа је због тога што јој је пређа веома честа. 

6. Кључ, врста кратког клинастог алова, дугачког 25-30 м, дубо
ког на једном крају 2-3 м, а на другом 7-8 м, са једном кесом која се 
налази на ширем крају пређе. Њиме се ради све на самом чамцу, без 

икакве везе са обалом, и за тај се посао употребљује 1 чамац са 5 људи, 
који пређу растурају са чамца и у овај одмах извлаче. Њиме се ради са
мо зими, у децембру и јануару, кад се бије (икра) зимна риба која се 
само и лови овом пређом; ради се веhином поред каменитих обала, а 

никад поред песковитих. Кључ стаје до 2 турске лире. Данас на језеру 
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има 21 оваквих справа, и то: у Пештанима 8, у Прпејци 5, у Поградецу 
2, а у Охриду, Горици, Пискупату, Лину, Радожди и Калишту по 1 кључ. 

7. Гаџа, пређа истога облика као и кључ, само се не извлачи у ча
мац веh на обалу. Ради се са 5 људи и једним чамцем. Стаје 2 лире. Њо
ме се лови највише зими, кад се чиста риба бије, а ређе у пролеhе и у 
јесен. Лети не ради никад. 

8. Сачма и сер(й.ма, округле омање мреже, познате и код нас под 
тим именом, које се бацају са обале или чамца и склапају у води. Има 
их свуда по Језеру, и њиме се хвата клен, грунец, шлунец и друга ситна 

риба поред саме обале. 

9. Мрејци и мрежи, врсте наших метлица од врло танког конца или 
од свиле, у које се риба, хтевши да прође кроз мрежу, заплете и ту 
остане. Мрејци су дугачки до 120 м, а дубоки до 0,70 м; мрејци су дебљи 
и краhи. Мрејци се праве од чешhе пређе и не хватају крупнију рибу као 
мрежа. Обе се справе разбацују увече на плиhим местима тако да стоје 
као плот, на који риба наилази и у који се заплете, и сутрадан се изју
тра скупљају са ухваhеном рибом. Њима се хвата зимна и белвица, а 
ретко дивја риба. Ове су справе веома распростраљене на Охридском 
језеру, јер не стају много, а љима се лако рукује: мрејца има преко 500 
а мрежа има 1 000 комада; тако, мрејца сам нашао: у Охриду 50 комада, 
у Горици 25, у Маклини 30, у Пештенима 60, у Трпејици 26, у Под
градецу 80, у Удуништу 32, у Каhељу 20, у Пискупати 30, у Лину 64, у 
Радожди 32, у Костену 16, у Калишту 20, у Струги 20 и у Мегдану 36 
комада. Мрежа сам нашао: у Охриду 25, у Горици 12, у Маклини 15, у 
Пештанима 200, у Трпејици 110, у Подградецу 40, у Удуништу 16, у 
Каhелији 10, у Пискупату 50, у Радожди 20, у Костену 8, у Калишту 100, 
у Струги 240 и у Мегдану 60 комада. 

10. Ћейче, кеса QД пређе, зашивена за гвоздени обруч, која се 
помоhу конопаца или дрвене држаље спушта на дно воде, где мало пос
тоји, па се затим нагло диже са ухваhеном ситном рибом. 

Пређе се уопште плету од конца са 2-3 жице или свиле. Плету их 
веhином жене у Охриду и продају их нешто скупље но код нас. Ужари
ја се добавља веhином из Враље. Пловци на мрежама (йлуШа или ман
Шари) праве се од бораве и чамове коре, или од праве плуте. Наместо 
оловица, какве се употребљавају на нашим пређама, на језерским се 
пређама употребљује ситно камеље везано за дољи крај пређе. Шта
пци, који се налазе на крајевима наших олова, никад се не употребљују 
на језерским пређама, веh су једеци ( фортоми) везани непосредно за 
саме крајеве пређе. 

Уgице (у Охриду јадице) су обични струкови са по неколико стоти
на удица са мамцем, за који се обично узима ситна риба плашица. Упо
требљује се за хватаље јегуље, а ређе за дивју рибу. На језеру има све
га 6 чамаца са по 4-5 људи који раде удицама; на једнога човека дође по 
100-200 удица. Удице раде у пролеhе и у јесен; зими и лети се не употре
бљују. 
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. Од сталних направа у које риба сама улази и у љима остаје, посто-
Је ове: 

1. Коци или gолјани, справе од пруhа, једна врста гарда, у којима се 
лови по рекама што излазе из језера. Плотом од леса, начиљених од 
дебелог пруhа, прегради се река потпуно, тако да плот пропушта воду, 
али не и рибу која на љега наиђе. Плот висок 1 м тако је извијуган да је 
риба, пипајуhи поред њега да би наишла на отвор којим би даље 
прошла, упуhена да улази у потпуно ограђена одељеља у којима остаје 
не могуhи се више враhати путем којим је дошла. Риба се одатле вади 
hебчетом и меhе у нарочите кошеве или амбаре, одакле се после про
даје или соли. То је поглавито начин на који се лови језерска јегуља, 
која у јесен, кад дуне јужни ветар, масама излази из језера у Дрим код 
Струге и вата се у долјане који ту постоје на неколико места. Дешава 
се да се тако ухвати по неколико хиљада ока за 24 сата. Долјана има 
данас код Студеништа, код Високе Махале и код Струге; ови су послед
љи од највеhе важности. На њима се из дана у дан хвата понешто, и то 
свакојаке рибе, али прави је лов у љима: 1. за пастрмке и младице (крес
нице и зимне) у новембру и децембру, кад је нарочито интензиван рад 
на љима; 2. за јегуље у јесен и пролеhе кад дуне јужни ветар а за то је 
време облачио и без месечине. 

Омањи коци, којима се не опреграђује пут риби, веh се ова сама 
упуhује у омање просторе из којих више не може изаhи, налазе се на ви
ше места и на самом језеру у трскарима поред обале, као нпр. код Стру
ге близу изласка Дрима, у Треју код Охридске кланице итд. 

2. Врше, врсте наших вршка, у облику коша исплетеног од танког 
храстовог пруhа, које се преконоh остављају на дну воде и у које риба 
лако може уhи, али не може више из љих изаhи. Такве се врше оставља
ју и у самим долјанима и коцима, у одељеља у којима се риба скупља, 
или поред плотова који је упуhују у та одељења, тако да ту скупљена 
риба улази у врше и одатле се изјутра вади. У последље се време такве 
врше праве и од гвоздених обруча и металне мреже. 

Напослетку, један од продуктивних, иако веома штетних начина 

риболова у Охридском језеру јесте риболов помоhу осейва ( ости): то је 
врста виљушке са 6-7 веома оштрих кракова у облику удице, који 
набадају рибу и са којих се набодена риба не може сама откачити. Ост
вама се лови много, и то разноврсне рибе, у Дриму између Струге и 
села Враништа. Тако се исто помоhу њих, а у самоме језеру, у трскари
ма поред обале, лови крап, који у априлу и мају у читавим јатима при
лази обали и завлачи се у трскаре да се бије (да икра н'риш). Трскар се 
тада опколи пређама (внацима) и крапови се похватају гађајуhи их и 
набадајуhи оствама. Такав се лов зове зелек, и он, кад му је време, до
носи по КОЈУ хиљаду ока дневно. 

То су једини начини риболова који се данас употребљују на Охрид
ском језеру. Они су зато добро прилагођени месним риболовним при
ликама, тако да се њима, помоhу релативно незнатних средстава који-
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ма располажу рибари, а и сами закупци риболова, прибрежни риболов 

доста добро експлоатише. Али они су после недовољни за рационалну 
експлоатацију језера, при којој се не може чекати да риба приђе крају 
да се ту лови, веh је треба тражити по самим језерским дубинама. О 
таквоме начину експлоатације језерског риболова биhе речи на дру
гоме месту. 

(Бeoipag, 1913. i.) 



РИБОЛОВИ У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ 

од нашим Доњим Дунавом подразумева се део Дунава 
између уласка у дунавске кланце, ниже Голупца, одакле веh 
почиње оно што карактерише ту област: брзаци, вртлози, 
високо подводно стење, напрасне варијације речнога дна, 

~ов крупне рибе у веhИм размерама, па до наше доње границе у Раду
Јевцу. 

Риболови у овој области, својом техничком страном, размером у 
којој се врше, врстама рибе која се хвата, изобиљем крупне рибе и сво
јим економским значајем за прибрежно становништво, знатно се раз
ликују од риболова у осталим областима наших великих граничних ре
ка Саве и Дунава. Стеновите, неплодне обале, отцепљеност од унутра
шљости Србије непроходним планинама, врлетима и оскудицом путова, 
а са друге стране необично риболовно богатство Дунава, који је за 

сиромашна прибрежно становништво увек био једино прибежиште и 
спас, чинила је да су становници ових крајева одвајкада били упуhени 
на риболов, одавали му се, проводили у њему свој век, непрекидно га 
усавршавали предавајуhи своје искуство генерацијама што су за љима 
долазиле и на тај начин довели риболов до савршенства. 

У исто време, необичне хидрографске прилике, hудљивост облика 

речнога дна, вртлога, струја, падова и правца воде, нарочите навике и 
начин живота рибе која се лови, чинили су да се риболов у овим краје
вима морао самостално развијати и да се он и по својој техничкој стра
IIИ увек морао разликовати од онога у осталим областима Дунава, у 

којима су сасви111 друге риболовне прилике. Велике пређе, којима се 

врши риболов на велико у Сави и Дунаву изнад ове области, неупотре

бљиве су на веhини риболовних места на Дољем Дунаву. Рупе, бездани. 
стеље, неравности дна, снажни вртлози и необична брзина воде баш на 

оним местима, која су рибом најбогатија, захтевају нарочита риболов
на средства и досетке, које на другим местима не би дале никаквих 
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резултата, а Ј'.леђутим на Дољем Дунаву оне једино и чине могуhним 
риболове у онаквим размерама у каквим се они тамо врше. 

Тешко да је игде риболов у толикој мери заснован на тачном поз
наваљу живота и навика риба, подводних места у којима она пребива, 
или кроз која путује, на коришhељу облика дна, струја, вртлога и 
свођеља вештачких средстава на најпотребнији минимум, као што је то 
случај у дољодунавским риболовима. И у осталим риболовним водама 
рибари, који свој посао врше у иоле веhим размерама, морају познавати 
подводна места на којима раде, али се то познаваље своди на прибли
жне податке о дубинама и закачкама под водом (кладе, камеље, пото
пљене лађе, чамци, скеле, воденице итд.), за које би пређе запеле и кат
кад се упропастиле. Такви су исти подаци потребни за риболов на До
љем Дунаву, али са том разликом што они овде морају бити многобро
јнији и много разноврснији, што варирају готово са сваким кораком, 
што су те варијације веома нагле, напрасне, тако да се од песковитог 
дна од 5-6 м дубине одједном силази у каменити понор од 20-30 м ду
бине; да се из дубине дижу стене које допиру до саме површине воде; да 
се од брзине воде од неколико сантиметара у секунду нагло прелази на 
брзину од неколико метара; да се од мирне воде улази у огромне и сна
жне вртлоге, који су одвајкада били страшило и несавладљиве препре
ке за пловидбу; да се правац струје непрестано ломи, каткад и под пра
вим углом, одбијајуhи масу воде час од једне, час од друге обале итд. И 
те прилике рибару је потребно познавати стопу по стопу; од тога му 
зависи не само могуhност кретаља на води и маневрисаље са риболов
вим справама, веh и сам успех лова, јер се са сваком променом прилика 
у води меља и кретаље рибе. Стога на Дољем Дунаву није ретка ствар, 
иначе немогуhна у другим водама, да од више рибара, који терају пређу 
једним истим путем, један за другим, неки не ухвате ди комада рибе, док 
други, који боље познају место, згрну на љему об:Илат лов. 

Осим тога, поставивши своје справе на згодним местима, кори
стеhи се воденим струјама, буковима, вртлозима итд. рибар је у овим 
водама у стаљу ништавним средствима постиhи резултате, који по нез
натности простора што га заузимају, и необичне простоте љихове из
гледају непојмљиви, ако се не води рачуна о томе да се рибар, у ствари, 
више користио оним што му сама природа пружа и да се улога љегових 

справа своди на незнатну меру, а то је да рибу, веh упуhену природним 
препрекама на справу, у згодном тренутку задржи и ухвати. 

И то је општа карактерна црта великих риболова на Дољем Дуна
ву: коришhеље природним воденим приликама-вртлозима, брзацима, 
разноликим препрекама итд. - које упуhују рибу на места где је поста
вљена справа што хвата рибу и велика оштроумност којом су ове спра
ве прилагођене своме циљу. Риболовне справе за велике риболове овде 
се одликују не својом величином, као што је случај код великих риболо
ва у другим водама, веh необичном целисходношhу, али зато и траже 
веома велико рибарска искуство, извежбаност у маневрисаљу, тачно 
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познаваље места на коме се ради и навика појединих врста риба. У томе 
и лежи узрок што за сваку врсту справа постоје нарочите специјалисте 
који искључиво њима рукују, без чије се помоhи не може вршити успе
шно риболов таквим справама и који се због тога узимају у службу у 
местима знатно удаљеним од онога где они стално живе. Вредно је по

менути да, мада је риболов подједнако развијен и са наше и са угарске, 
односно румунске стране, овакве специјалисте одувек су биле искљу
чиво наши прибрежни становници и да је, може се слободно тврдити, 
целокупни риболов на делу Дунава, о коме је овде реч, углавном у на
шим рукама. И ови риболови не само да подмирују потребе нашега при
брежног становништва, веh и знатне количине рибе и ајвара извозе на 
страну. 

Врсте риба, које се лове у Доњем Дунаву, многобројније су од оних 
у Сави и Дунаву више Ђердапа. Све врсте што се лове у овим водама 
(изузевши једну до две врсте дринских риба, које каткад залутају у 
Саву), лове се и у Доњем Дунаву. Али, поред ових, ту је нарочито разви
јен лов извесних крупних врста риба, које су или реткост за наше 
овдашње воде, или их у њима никако и нема, и коЈе се могу сматрати 

као специјалитети Доњега Дунава. То су врсте риба које дају црн ајвар, 
а припадају роду Acipenser. Ту спадају, поред кечиге, која није реткост и 
за остали део Саве и Дунава, још: морун (Acipenser huso ), јесетар 
( Acipenser schypa) сим ( Acipenser glaber), паструга ( Acipenser stellatus). 

Најзнатнији је по величини и својој трговачкој вредности гороста
сни морун, који у мору достиже дужину од 4-5 метара и тежину од 1 000 
килограма. У нашим се водама хватао раније од 400 до 500 кг, данас се 
веома ретко хвата веhи од 120-160 кг. У марту 1929. ухваhенје код Кор
бова ајварит морун од 206 кг и продат за 17 500 динара. У новембру 
1931. рибари из околине Кладова ухватили су моруна од 140 кг. 

Морун живи у Црном и Каспијском мору и одатле долази у реке 
што утичу у ова мора. До наших вода допире само крупнији морун, тако 
да је реткост видети га мањег од 40 кг. Ајварит морун у нашим водама 
увек је тежи од 90 кг. Количина ајвара варира, али не правилно, са ве
личином рибе: има их нпр. од 130-140 кг, са 20 кг ајвара, а има их исто 
толиких са 10 кг ајвара. Неки носе ајвар са десне, неки са леве стране, 
и према томе их рибари разликују на "деснице" и "левице". Ајварит се 
морун познаје по томе што је трбушаст, што му је набубрио пупак и 
што се наиђе на ајвар кад се завуче прст у отвор материце који се нала
зи на трбушној страни. Ако је без ајвара, назива се "шипар" или "јало
вац" и цена му је онда знатно нижа од оне за ајваритог моруна. 

Морун се бије (икра) по оним непрегледним ритовима (лаповима) 
што се простиру по околини дунавског ушhа, на додиру слатке и морске 

воде. Плођење бива као и код осталих риба: мужјак избацује млечац, . . . . 
женка икру и ово се двоЈе у топлоЈ и мирноЈ ритскоЈ води смеша и опло-

ди. Мали морунчиhи или остају неко време у риту, или одлазе у море, 
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или зађу у који од рукаваца дунавских, одакле их текуhа вода сама опет 
снесе у море, пошто немају снаге да даду отпора брзој текуhој води. 

Бавеhи се у лаповима, крупан морун напуни се једном нарочитом 
врстом пијавица, које се хватају или око шкрга, или око шкржних отво
ра или, најзад, испод бочних перја ("испод мишке", по изразима риба
ра). Ове га пијавице, које му јако досађују, па било да се веh избио, било 
да му икра није још потпуно сазрела, натерују да из рита иде у текуhу 
воду, где га брза вода и треље о чврсте предмете пере и ослобађа тих 
досадних гостију. 

Дошавши у наше воде, морун продире кроз брзаке и стеље, 
држеhи се увек дубина и матице, сврhуhи у дубоке лимане ради одмора 
од борбе са воденим струјама, да би затим опет продужио пут матицом. 
Преко лета остаје у нашим водама, боравеhи по највеhим дубинама, ру
пама, иза стена и у подводним кланцима, где је тада неприступан. Тек 

од августа излази из својих заклона и тада се покаткад може видети ка
ко се пребацује насред воде, перуhи се. Тада се и почиље поново хвата
ти на пређе, а пред јесен враhа се низ воду у море, када му лов опет по
стаје интензивнији. Каткад се улови и на каквом муљевитом плиhаку. 

Лов моруна бива у пролеhе, кад он путује уз воду ради чишhења од 
пијавица, и пред јесен, кад излази из заклона и путује низ воду у море. 
Справе које се за тај циљ употребљавају јесу: нарочите пређе и велике 
морунске удице. У даљем излагаљу биhе описане ове справе, љихова 
конструкција, улога и маневрисаље љима. Овде h.емо изнети само по
главита риболовна места на нашем Дољем Дунаву, на којима се морун 
лови интензивније и где се у доба лова налази читава војска рибара, 
специјалиста за та места и за справе које су за ова места најпогодније. 

Beh. одмах код Радујевца разапиљу се морунски струкови, и то и на 
нашој и на румунској страни (Груја, преко од Радујевца), затим код 
Прахова и Михаиловца. Чувена је риболовно место Љубичевац (пређе 
Бурдељ ), на коме се последљих година хватају најкрупнији моруни и 
где су рибари нарочито извежбани за морунске струкове. 

У Грабовици на нашој страни било би добро риболовно место, али 
се становници ту више не занимају тим риболовом. Затим, добра су ме
ста: Велесница, Вајуга, Корбово, Брлог, Ртково, Велика и Мала Бр
бица, и са румунске стране Шимијан и Турна. У Костолу се хвата морун 
само средином Дунава, баш онуда куда лађе пролазе, тако да ове покат
кад ударе на саме тикве од струкова и изразбијају их. 

Одатле, уз воду, добра су риболовна места: Џеврин, Сип, Стеље, 
два места код Оградене, преко од Трајанове табле, и у Казанима, 2-3 
места на румунској страни; затим Калничка стена (Калника), и нека
дашљи важан у риболовном погледу Госпођин вир (Госпођин), испод 
Добре. 

После моруна најважнија је врста рибе, за овај крај, са економског 
гледишта, јесейlар (јесетра), по облику доста сличан моруну. Њега има, 
доста ретко, и у нашим водама у свако доба, и то не само крупних (као 
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што је случај са моруном), већ и ситних, што је доказ да се он одиста 
плоди и код нас. Хвата се лапташима, балачким пређама, на гарде, на 
струкове и великим черенцима, који раде на нарочитим местима, где су 
јаки вртлози и матице. Си.м (симче) доста је распростраљена риба у 
Дунаву и достиже, па и престиже, величину јесетра. Плоди се и у нашим 
водама; хвата се и ситан и крупан, и то истим справама као јесетар. 

Напослетку, йaciiipyza се одликује пљоснатом главом и дугачким 
пачјим кљуном; на леђима има црне и беле пеге, и то црне су веће од 
белих. Није велика реткост на Доњем Дунаву, и хвата се најчешће у 
тежини од 4-15 кг. Цена јој је нижа од цене моруна и јесетра. Веома је 
мирна риба, лако се хвата и ухваћена ретко се кад отима и брани. 

Осим ових врста риба, које дају црн ајвар и које се могу сматрати 
као специјалитети Доњег Дунава, у овим је водама веома распрос
траљена кечиzа, која у Доњем Дунаву достиже своју највећу величину, 
и чији је лов ту веома развијен, тако да је покаткад јефтинија од друге 
рибе много нижег квалитета. На гласу су, због свога ванреднога укуса, 

милановачке кечиге, које се хватају спрам Милановца, поглавито на 
простору између Јуца и Гребена, а и нешто изнад њега. Милановачки 
рибари тврде да им укус долази од непрестане борбе са брзацима и пре
понама, којих је у изобиљу у њиховим водама. И одиста, ове су кечиге 
необично живе и снажне; кљун им се црвени од продираља кроз брзаке 
и кроз стење, а шупљине на глави увек су им пуне песка о који се тару 

провлачећи се кроз таква места. 
У овој области Дунава из обилан је и крупан со.м који овде до стиже 

тежину од 120-140 кг. Остале врсте риба не разликују се ни по вели
чини, ни по квалитету, ни по распростраљености од оних КОЈе се налазе 

у осталим нашим водама. 

У Тимочкој области Дунава лови се и једна специјална врста рибе, 
која долази из Црнога мора пловећи уз Дунав, а које нема на осталом 
делу Дунава, нити ма у којој другој нашој риболовној реци. То је риба 
коју наши тамошњи рибари називају "гиборт", покадшто "скумрија", 
облика и величине наше јазаве (јаз, братфиш), а хвата се у рано про
леће, у великим количинама, на простору ниже Казана. Одатле узвод
но постаје много ређа, мада се покаткад и нешто доцније, крајем про
лећа, по који примерак ухвати чак у смедеревском или београдском де
лу Дунава. Хватају је искључиво балаљем, балачком пређом, или ла
пташем. 

Начин риболова и справе које се за тај посао употребљују, одлику
ју се не толико својом величином, као у осталим нашим великим вода

ма, већ нарочито тиме што су веома добро прилагођене циљу за који су 
одређене, месту и приликама у којима се употребљују и навикама рибе. 
Отуда на овим риболовним местима постоје и раде нарочите справе, 
којих не само да нема у осталим областима Саве и Дунава, већ које 
искључиво и могу функционисати у оваквим риболовним приликама 
какве карактеришу ова тако необична места. 
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Ми hемо овде навести само оне начине риболова и справе што се 
употребљују за велике риболове, тј. за хватаље крупне рибе и веhе ко
личине ситније рибе, остављајуhи на страну велики број омаљих спра
ва које, уосталом, постоје и на осталим нашим риболовним местима а 
које су недовољне за лов у веhим размерама. 

Пре свега, местимице, где престају оне hудљивости дна и струја 
којима се у толикој мери одликује наш Дољи Дунав, и где се на поду
жем простору јављају чиста места, равно песковито, блатно или каме
нито дно, иста брзина и правилан ток воде, употребљавају се велике 
пређе: алови и лаШuащи, слични онима што се употребљавају у Сави и 
Горљем Дунаву. 

Дољодунавски су алови дугачке а плитке пређе, дубине 2-3 метра, 
дужине до 100 метара, у којих је до ља страна, она што има да гребе дно, 
оптереhена оловицама, а горља страна, што иде површином воде, плав
цима од јагљ~дине коре (парашима). Раде на прудовима и полојитим 
местима, где Је чисто дно и где има довољно места за љихово маневри

саље. 

Аловом се лови веhином лети; љиме се хвата готово искључиво 
ситнија риба, јер се крупнија држи дубина на којима алов не може ради
ти. Њиме се најчешhе хвата: бела риба, шаран, мрена, ситнији сом и 
ситнија кечига. Лов је обилатији ноhу но даљу, јер риба радије ноhу 
излази на прудове и полојита места. 

Дољодунавски лапташ је пређа, дугачка око 40 м, дубока 5-6 м, 
којом се ради са две оранице, или чамца, и шест момака. Ради на дуб
љим местима, ако је на овима дно довољно чисто да пређа не запиље; 
извлачи се, не на обалу као алов, веh на води, у оранице. Лапташ је вео
ма моhно оруђе за хватаље рибе, једно због своје величине, а друго због 
тога што он чисти веома велике просторе, и то баш на дубинама и мес
тима на којима се риба најрадије задржава. Он се на Дољем Дунаву упо
требљује у знатној мери, нарочито око Голупца, Милановца и испод 
Сипа. 

Лов лапташем нарочито је богат зими кад крене лед и својом тут
љавом и механичком снагом узбуни и крене рибу из љених прибежи
шта. Голубачки се рибари сваке године нарочито спремају з.а то време, 
као за какву свечаност, и сваке године кретаље леда за љих Је радостан 

догађај. У то се време, у дугачком теснацу испод Бабакаја, може виде
ти необичан призор. Лед, путујуhи из Горљег Дунава низ воду, наиђе 
право на бабакајску стену, затим на те~нац испод ље и ту се за~уши: 
потискиваље огромном снагом леда, КОЈИ иде низ воду и потискује све 

што пред собом нађе, санте се пељу на санте које у теснацу наиђу, тако 
да се образују читави стубови леда (торлаши). Ови стубови, услед своје 
тежине, а не могуhи се кретати напред, тону; друге санте прелазе преко 
љих, пељу се једна на друге, својом тежином чине да гомила све више 
тоне и да на многим местима допре чак до дна дунавског. Кад затим л~д 
и у самоме теснацу, услед сунчане топлоте и механичке снаге леда коЈа 
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га потискује, прене и крене се, награђени стубови од леда парају дно, 
истерују рибу из њених лежишта, а у исто време муте воду, парајуhи 
блатно и песковито дно. Риба се тада одигне са дна, и расплашена уз
буни се по оној мутној води. Тај моменат жељно очекују рибари са 
спремним лапташима и свом потребном опремом и, путујуhи одмах за 
ледом, разбацују и терају своје лапташе. Лов је кадшто толико изоби
лан да пређа не може да издржи свој терет и цепа се под притиском 
рибе. Крупан сом, јесетар, сим, шаран, кечига итд. измешани су у 
таквим гомилама, и рибари се кадшто после два до три сата лова мора
ју враhати куhи, не имајуhи где да сместе уловљену рибу. Нарочито се 
у таквим приликама хватају крупни сомови, 50-100 кг тежине; ови се 
тада на голубачкој и добрањској обали продају по ниској цени. 

Али ове велике пређе захтевају знатну опрему, повеhу послугу, 
доста стају а међутим њима су, због њихове величине, неприступна 
веhина издашнијих риболовних места. Стога је у много веhој мери на 
Доњем Дунаву распростраљена једна врста омањих пређа које је врло 
лако израдити, око којих не треба велике опреме ни послуге, а које, ме
ђутим, могу радити на свакоме месту, ма какве биле неправилности дна 
и воденог тока. То су такозване балачке йреЬе, које се у великоме броју 
налазе на овом делу Дунава и које и рибарима од заната чине великих 
услуга, а прибрежном су становништву села дуж наше обале често једи
но средство за издржавање. Ко није уочио, путујуhи нашим Доњим 
Дунавом и пролазеhи поред наших рибарских села и заселака, онај 
велики број ораница које се, кад риба пада у великој количини, размиле 
по тихој површини Дунава, представљајуhи слику водених тица које 
траже свој плен? Свака од њих носи по једну балачку пређу и окушава 
cpehy на местима где има изгледа да се може ухватити риба. 

Балачким пређама, поред свега тога што су веома мале, ипак се 

хвата и најкрупнија риба: морун, крупан сом, јесетар, сим итд. Оне се 
најчешhе употребљују за хватање кечига; ове се радо баве на извесним 
дубоким местима где их је немогуhно ловити ни удицама ни великим 
пређама, о којима је раније говорено. Међутим, знајуhи добро таква ме
ста и положај стена у њима, рибари "балају" тако да пређа прође изме
ђу препона, почисти такво место и згрне рибу коју на њему нађе. Таква 
су позната места нпр. у околини Милановца и Добре, где се балањем 

хватаЈу веома крупне кечиге. 

Напослетку, од обичних риболовних справа, које нису баш специ
јалитети доњедунавских риболова, веh се употребљују и у горњим во
даr.Iа, навешhемо још обичан рибарски сйlрук, који ваља разликовати 
од великога морунскога струка. 

Струком се риба лови веhином лети, на бистрој води, кад се она 
креhе по дну тражеhи храну. Зими се покадшто баца искључиво ради 
маниhа, који се само зими хватају, јер тада излазе из рупа, чкаља, каме
на итд. из којих се не мичу целога лета; али овај је лов незнатан према 
ономе у лето. 
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То би били разнолики начини риболова у веhим размерама, који се 
употребљују на Дољем Дунаву, а чија употреба- као што је поменуто 
-није везана искључиво за ову област наше велике граничне реке. Али 
Дољи Дунав има и својих специјалитета у томе погледу, који су тако 
везани за природу ових необичних риболовних места да би на другим 

местима били апсолутно неупотребљиви и да, уколико су за Дољи 
Дунав згодно и оштроумно смишљени, утолико би били неспретни и 
бескорисни у другојачијим риболовним приликама. 

Као што је поменуто у почетку овога чланка, Дољи Дунав се у 
хидрографском погледу одликује веома великом разноврсношhу, нео
бичном неправилношhу дна и воденог тока и наглим прелазима од јед
нога стаља до другога. Рибари су умели згодно употребити ове непра
вилности у своју корист и искуством, које се вековима текло, доhи до 
најрационалнијих начина на које би се љима користили. 

Поглавити начини великих риболова на Дољем Дунаву, који се 
могу сматрати као специјалитети ове дунавске области, јесу они помо
hу: некадашљих гарда, сетова, великих кошева и морунских струкова. 

Путнику, који је до пре Великог рата путовао нашим Дољим Ду
навом, морале су падати у очи велике рибарске направе наспрам Сипа 

и нешто испод овога: дугачки плотови и поплети КОЈИ вире насред воде, 

на местима где је Дунав најбржи и за које би се, да нису далеко на води 
и да им није онакав необичан распоред, могло помишљати да су остаци 
какве грађевине на суву, коју је вода потопила. Свака од тих направа 
састојала се из два дугачка плота, који иду косо - низводно, један дру
гоме на сусрет, тако да заједно образују једну левкасту грађевину, са 
ширим отвором са оне стране од које вода тече, а са ужим крајем онде 
где вода из ље излази. То су 2apge - једна од најмоhнијих рибарских 
справа, којом су се хватале огромне количине рибе, и крупне и ситне, и 
која је утолико била моћнија што је захватала велики простор и што је 
функционисала без прекида и даљу и ноhу, без потребе надзора, без 
употребе људске снаге и без оне непрестано напрегнуте пажље коју 
захтевају друге риболовне справе. 

Принцип, на коме је била основана употреба гарде, јесте овај: на 
местима где је вода веома брза, а не много дубока, помоhу два дугачка 
плота који полазе од дна реке и излазе на љену површину, та се вода 
стешљава и упуhује да излази на један доста узан отвор. Риба која наиђе 
у простор између ових плотова, понесена веома брзом водом између 
ових и упуhена самим плотовима на поменути отвор, буде кроз овај 
протерана врло великом снагом, која је утолико веhа што на отвору 
добија, пре тога, стешљена брза вода одушке, а којој се риба, ма колико 
била крупна, не може одупрети. Ако се, дакле, на томе отвору рашири 

каква јака пређа, која би имала облик разјапљене кесе, а која би отвор 
потпуно затварала, пропуштајуhи кроз себе само воду и ситне пред
мете, риба би тако великом снагом била гурнута у ту кесу да из ље не 
би могла натраг, већ би ту морала остати до доласка рибара који би од 
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времена на време долазили и одатле је вадили, кад се довољно рибе ) 
њој накупи. Гарде су радиле само на средљој и великој води; кад је вод< 
мала, неке од њих остану покадшто на суву, или се бар брзина воде ) 
њима смањи испод потребне мере. 

Све су се наше гарде налазиле у околини Сипа. Њих је пре регу 
лације Ђердапа било осам; доцније само Четири, а сад не постоји вишt 
ни једна. За гарде се зна да су постојале од далеких времена и у извес 
ним старим путописима описују се веh и као куриозум и као веом<: 
моhно оруђе за хватање крупне рибе. До владе кнеза Милоша оне С) 
припадале Турцима који су оставили у овим крајевима репутацију вео 
ма вештих рибара, и од којих је наше прибрежно становништво насле 
дило усавршену вештину рибарења. Кнез Милош их је, за своје првt 
владе, откупио од Турака и гарде су прешле у његову личну својину; оне 
су доцније постале саставни део краљевских добара. Држао их је за дуп 
низ година закупац Томиh из Кладова. 

Путујуhи Дунавом од Голупца ка Доњем Милановцу, путник jt 
могао испод Добре, на једноме од најдивљијих и најпустијих места 
каквим изобилује наша дунавска обала, запазити горостасну стен~ 
приљубљену уз саму обалу, која се потпуно усправно диже из воде 
достиже знатну висину над водом, чини подужи простор обале потпуне 

неприступним и даје јој необично дивљи изглед. Одмах испод те стене 
у заклону који она даје од љуте матице што поред ње дере и чини ј< 
неприступном, пада у очи једна лађа чудног изгледа: три високе катар 
ке са тешким каменим теретима, што висе на њима, и чекрци на врх; 

катарки, нехотице привлаче пажњу и изазивају радозналост. Лађа је т; 
и дању и ноhу; кад год вас је пут туда нанео, могли сте је видети увек; 
истом положају, увек непомичну и без икаква знака да се на њој шт< 
креhе или ради. Само у извесним тренуцима, ако вас је случај нанео де 
у згодно време туда прођете, приметили бисте на лађи неку особит: 
живост: тешки терети што висе на врху катарки стропоштавају се с< 
великим праском у воду; неколико људи који се тада виде да су били н< 
лађи устумарају се по њој, вуку ужурбано неке конопце и изгледају ка< 
да се боре са нечим за вас невидљивим, а што међутим њима задај( 
доста муке. Борба, журба и цео покрет једва да трају који минут: још 
пролазеhи Дунавом поред њих, нисте добро ни одмакли од тога места ; 
на њему веh завлада иста непомичност и тишина која је била и пре тога 
ухваhен морун, сим, јесетра, сом, савладан је и конопцем или дивљођ 
лозом привезан за рибарску лађу. 

То необично место јесте Госйођин вир, једно од некадашљи 
најјачих риболовних места на целоме Дунаву. Лађа коју сте приметиЛЈ 
на томе месту, путујуhи Дунавом, намештенаје ту ради риболова, а нео 
бична живост на љој, која he вам пасти у очи кад у извесним тренуцим 
поред ње пролазите, јесте борба рибара са ухваhеном крупном рибо~">' 
То је риболовно место било надалеко чувено; оно је, кад су добре го 
дине, доносило знатних прихода и љегова издашност у риби оправда 
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вала је знатне трошкове око инсталације справа, одржаваље момака и 
велике аренде са којима је било скопчано риболовно предузеhе на 
љему. 

Принцип на коме је основан риболов на Госпођином виру један је 
од најинтересантнијих међу онима који је уопште оштроумље рибара 
могло измислити у тој непрекидној и вајкадашњој борби са рибом. 
Целокупна рибарска инсталација није ништа друго до једна врста 
заседе: риба се не тражи, као другим великим справама, веh се чека на 
згодноме месту на које he је саме водене струје, матице и букови упути
ти чим се буде затекла ма где у близини; вода је сама својом огромном 
снагом, што је .има од брзине на томе месту, гура у пређу која има облик 
простране разЈапљене чељусти што се у тренутку затвара чим очеки

вани плен у љу уђе. 

На овај се начин хватала само крупна риба: сом, јесетар, сим, мо
рун. Кадшто падне и по која паструга која је веома мирна и слабо се 
брани. Највише се отима сам, кога је и иначе најтеже савладати због 
љегове глаткости и љигаве каже, што чини да га је веома тешко прих

ватити и задржати, а и због велике снаге коју има у репу. Необичан је 
призор кад се деси да се у један исти мах ухвати какав сам и каква бод
љава риба, као нпр. јесетар. Својим леђним и бочним штитовима јесе
тар, праhкајуhи се и преврhуhи се по затвореној пређи, боде голишавог 
сама, који се много више узбуни од тога но од опасности у којој је, и 
покаткад искрвави сву околну воду пре но што га савладаЈу и извуку. 

Риболов на Госпођином виру био је чувен још од давнашњих вре
мена са своје издашности у крупној риби. Он се нпр. помиље у једној 
хрисовуљи кнеза Лазара: " ... у Звижду је био Вир Госпођин на Дунаву". 
(Летопис, 1847, IV, 53). У ранија времена он је припадао калуђерима 
једног оближњег манастира, затим су га присвојили Турци, док није 
прешао у руке наше државе. Али раније справа- сейl -није била овако 
савршена као доцније. Док је риболов био у турским рукама, па и за 
неко време после тога, пређу су затварали кад се у љој осети ухваhена 
риба, не аутоматски, као доцније, помоhу тегова и чекрка, већ рукама, 
вукуhи нагло нарочито за то одређене конопце који су издизали доњи 
крај пређе и тиме затварали љоме образовану кесу. Последњи систем, 
овај што је малочас описан, измислили су текијски рибари, који су на 
гласу као најискуснији и највештији рибари на Доњем Дунаву. Тај је 
систем најсавршенији, не само по томе што њиме један једини човек 
оперише наместо њих неколико, као некад, веh и због тога што се њима 
пређа у магновељу затвори и тиме одједном спречи риби нагли повра
так и излазак из пређе. Па и код тако савршене справе дешавало се да 
риба осети опасност и измакне из пређе пре но што се ова потпуно 
склопи, или да веh до половине изиђе из пређе кад је ова, склопивши се, 
ухвати за пера ја или за леђни штит. Колико ли их је морало утеhи онда 
кад је још употребљаван примитиван систем, док се пређа рукама зат
варала? Што је лов у то време и поред тога био много богатији но 
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данас, узрок је једино велико богатство у крупнИЈОЈ риби, којим се 
одликовао Доњи Дунав пре регулације Ђердапа. Нека је, успомене 
ради, поменуто да су риболов на Госпођином виру за дуги низ година, 
до рата, држали закупци Баркан и Стешић из Доњег Милановца. Данас 
Је он потпуно напуштен. 

Иста справа, названа сеШ, употребљавала се још на неколико 
риболовних места на нашем Доњем Дунаву, са неким незнатним изме
нама. Тако, она је употребљена на Калничкој стени (Калника) испред 
Казана, где су је такође још турски рибари држали. И ту је систем 
аутоматског затвараља пређе, али не помоћу две катарке и чекрка као 
и на Госпођином виру, већ помоћу ђерма: једна направа слична ђерму, 
којим се извлачи вода из бунара, помоћу тега обешенога на један његов 
крак, издиже доњи крај пређе у тренутку кад га ослободи рибар, из
вештен о присуству рибе у кеси. Сетови су употребљени још код Сипа, 
испод канала, и у Стењу са румунске стране (Оградена). Закупци су и 
ту били искључиво текијски рибари. Целокупан посао око тога риболо
ва основан је, као што се види, на искоришћењу вртлога, чеврнтија, 
јачих или слабијих према месту на коме су, а којима је намењен задатак 

једино тај да пређу непрестано надимају и држе је разјапљену, а друго 
и понајглавније, да рибу која доспе у такав вртлог упуте на пређу, која 
је постављена на згодноме месту. На Дољем Дунаву врло су чести так
ви вртлози и они су увек употребљени од стране рибара, који плаћају 
знатне суме за право да могу на таквим местима поставити своЈе справе. 

Овакве се ом:ање направе и данас могу видети путујући од Доњег 
Милановца до Сипа. Оне нису сталне: вода веома често мења на поједи
ним местима своју брзину; спрудови се сами од себе дубе, стварају се 
понори и на њима матице; дубине се засипају и стварају се плићаци у 
току времена, на местима на којима је био обилат риболов; рибари се 
премештају на места где су им се променом воденог тока отвориле нове 

наде на успех, а на која пре тога није нико ни помишљао. Пре регула
ције Ђердапа био је нпр. чувен и врло богат риболов помоћу малочас 
описане справе сета - на Гребену, где је у то време био прави понор 
и једна огромна чеврнтија, која се градила од одбијања воде од саме 
гребенске стене. На месту где је био тај амбис, данас је нанос и ни по 
чему се не може распознати да је ту пре четрдесет година био опасан 
понор. Од чеврнтије, која је некад била право страшило за бродаре, 
данас нема ни трага, пошто матица више не наилази на препопу која би 

је скретала са правца и тиме производила вртлог. Регулација Ђердапа 

потпуно је изменила оне прилике које су биле узрок негда тако бога

томе риболову на томе месту, и овај је данас готово потпуно уништен. 
На другим местима те се прилике саме од себе мењају, ћудљивошhу 
речнога тока. 

Примети~-.ю, напослетку, још и то да риболови на вртлозима раде 
само од пролеhа до јесени; најјачи су у почетку и при крају тога разма
ка времена, јер се тада крупна риба креhе уз воду или низ воду. 
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И морунски сШрукови (такуми) представљају један специјалитет 
доњодунавскога рибарства и служе само за лов најкрупније рибе, мору
на. Принцип на коме им је основана употреба састоји се у томе да се на 
местима где се зна да је пролаз ове рибе постави велики број крупних и 
оштрих кованих удица, од којих ће бар једна закачити рибу која између 
њих пролази и задржати је до доласка рибара. Риба се овом справом 
хвата, не тиме што прогута удицу на којој би тада морао бити какав 
мамац, већ закачивши се за l'Олу удицу трбухом, репом или којим 
другим делом тела. 

Морунски струкови били су одувек главни риболовни алат наших 
прибрежних становника са доње стране Ђердапа. Они су некад и доно
сили оно благостаље тих крајева о коме је остала успомена, и изазива
ли ону јаку трговину са крупном рибом, која је некада цветала у Теки
ји, Кладову и пограничним нашим селима у околини тих рибарских цен
тара. Ко се, од оних што су имали прилике у то време путовати нашим 
Доњим Дунавом, не сећа оних огромних моруна које су рибари волови
ма вукли од места где су их ухватили до тржишта и којима се реп вукао 
по земљи иако им је глава била везана чак за предњи део кола? Ко се 
не сећа оних баснословно јефтиних цена, по којима се могла добити ова 
крупна риба и њена икра за коју се, при свем том што је била толико 
јевтина, узимао тако велики новац? Данас је лов моруна сведен на малу 
меру и само је бледа слика онога што је раније био. У томе лову морун-. . 
ски струкови ипак играЈу главну улогу, тако да Је то поглавити алат за 

хватање моруна; број моруна који се преко године ухвате пређама 

веома је мали спрам броја оних које ухвате ови струкови. Не захтева
јући велике и скупе опреме, не стајући ни сами скупо, и пошто су лаки 
за израду и маневрисање, морунски струкови су и том СВОЈОМ страном 

увек били омиљена риболовна справа за наше становнике испод Ђерда
па, а који припадају Тимочкој Крајини. 

Простор дуж нашег дела Дунава, на коме раде морунски струкови, 

јесте искључиво онај између Текије и Радујевца. Пре их је било и више 
Текије, па чак и у Горњем Дунаву. Стари рибари памте да су их наши и 
турски аласи заметали чак и у нашим горњим водама, нпр. одмах испод 

Београда, уз аду Крњачу, на Тоспаши, код Винче, Ритопека итд. Пуц
њава из пиштоља и пушака, приликом прегледања струкова, оглаша

вала је да је ухваћен крупан морун и скупљала свет на тржиште, где се 
риба имала продати. Данас је од свега тога остала само успомена и рад 
овом рибарском справом ограничен је, као што је казано, на поједина 
подесна места између Текије и Радујевца. 

Риболов помоћу великих вршака са успехом је употребљаван на 
нашем Доњем Дунаву за лов крупне рибе: јесетра, сима, сома итд. Њему 
је учинила крај регулација Ђердапа, уништивши згодне прилике на мес
тима на којима се он употребљавао. До пре рата су се код Сипа, на ушћу 
канала, могли видети трагови овога риболова: велике вршке, већ 
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иструлиле, стајале су поређане по обали као знаци некадашње јачине 
риболова на томе, у то време тако богатоме риболовном месту. 

Вршке су се постављале на извесним беша и дубоким местима, по
ред саме обале, али где је вода била необично брза (љутац), и где је био 
пролаз крупне рибе. Риболов тим алатом, до регулације Ђердапа, био 
је издашан, и није била реткост да се у једној вршки затекну и по 1-2 
јесетра или сима. Он је нарочито био развијен код Сипа, баш на прос
тору на коме је данашњи Дунавски канал. После регулације тражена су 
друга места, на којима би се он могао вршити, и на неколико места чи
љени су покушаји, али без успеха. Можда ће се доцније, кад се проме
ном обале, дна и тока воде Дунав буде сам од себе нешто изменио, опет 
наћи згодних места на којима ће се моћи обновити ова врста риболова. 

Из овога летимичног прегледа разноликих начина риболова на 
нашем Доњем Дунаву може се увидети оно што се овде мислило 
истаћи, а то је: колико се риболов у Тимочкој Крајини разликује од 
онога што се врши у осталим деловима нашега Дунава и другим нашим 
рибарским водама. И то како својом техничком страном, тако и еко
номским значајем за наше прибрежно становништво, које је у тим кра
јевима одвајкада самом природом ствари било упућивано на риболов, 
проводећи век у љему и усавршавајући га непрекидно. 

Овај је риболов, као што је више пута поменуто у току овога 
чланка, претрпео јак и судбоносан удар од регулације Ђердапа. Ова је 
онемогућила извесне врсте риболова, који су раније вршени са великим 
успехом, и покварила баш најбоља риболовна места на којима је рани
је био пролаз рибе, где се ова могла згодно дочекивати и ловити. Међу
тим, риболов је и данас јако развијен у тим крајевима; он је искључиво 
занимање тамошљих прибрежних појединих становника и предмет је 
доста Јаке трговине. 

Тимочка Крајина је и по другим риболовним водама одувек била 
привилегисана. Неготински рит- Блато - био је, пре но што је прегра
ђен и исушен, на гласу због изобиља рибе у љему, која се интензивно 
ловила вршкама, суповима, слепим кошем и Једном врстом гарди од 

трске. Речице које утичу у Дунав или у Тимок, као и овај сам, биле су 
раније пуне ситније рибе. У своме писму из Сумраковца, где је био учи
тељ, Ђура Јакшић пише своме пријатељу Ђорђу Поповићу Даничару: 
"имам школског слугу, то ти је прави гем; што год рибе у Тимоку и Зло
ту има, све повата, тако да меанџију, попа и мене рибом храни". (По 
Јер. Живановићу.) 

Све је то данас измељено, али је још у свежој успомени негдашље 
риболовно и виноградарско благостаље Тимочке Крајине. 

(Бeoipag, 1933. i.) 



САДАШЊА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
ОХРИДСКОГ ЈЕЗЕРА 

ад који ће се, вероватно, у блиској будућности развити на 
Охридском језеру, рационалном експлоатацијом овог новог по 
риболовном богатству и по квалитету рибе несумњиво нај
важнијег риболовног објекта у нашој земљи, изазива интерес 

да се зна: на који је начин до сада вршена експлоатација језера и колику 
је економску вредност могао представљати риболов у њему, вршен 
онако како је то до сада чињено? То ће бити у најкраћим потезима 
изложено у овоме чланку, остављајући за други чланак питање о 
стварној економској вредности тога риболова, каква ће се имати онда 
кад он буде вршен на најрационалнији могућан начин. 

ДОСАДАШЊИ НА ЧИН ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РИБОЛОВА 

Риболов у језеру, за време док је ово припадало Турској издаван је 
под закуп (аренда, мирија), и то раније за 1 или 2 године, а од 1900. го
дине на 4 године. Годишња закупна цена за цело језеро и Дрим до села 
Враништа варирала је од 300 000 до 500 000 гроша. Закупнина се рачу
нала од марта једне до марта друге године. Целокупна се закупнина сас
тојала из два дела: једна је обухватила цело језеро, осим Поградеца и 
Старова, који се крај издавао за себе. Разлог томе дељењу био је у 
административној подели језера и његове непосредне околине: места 
обухваћена једним закупом потпадала су под Охридску, а места обух
ваћена другим закупом под Старовску административну област. У 
ствари, понајчешће је оба закупа узимао један исти закупац. Највећа је 
закупнина била она 1912-1916. године и она је престала важити откако 
је наша војска заузела језеро; износила је 4 300 лира годишње. Послед
њи је закуп имао Петар Филевич и компанија из Охрида; исти су закуп-
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ци држали језеро и у року 1908-1912. године, са нешто мањом закупни
ном. Риболов је издавала под закуп администрација турских државних 
дугова, и закупнина је служила као гарантија за амортизацију одгова
рајуhег дела државног дуга. 

Закупац је своје право на риболов вршио на један или други од ова 
два начина: 

1) Вршеhи риболов у властитој режији, помоhу својих људи, над
ничара, КОЈИ су ловили љеговим справама и за љегов рачун, а за месе

чну плату или на надницу (у средњу руку по 200-250 гроша месечно ). 
Закупац је ухваhену рибу или сам продавао свежу или усољену у својим 
продавницама у Охриду, Струги и Битољу, или ју је продавао прекупци
ма (.маШрайазима), који су је крчмили на ситно док су свеже, а оно што 
претекне добро испрали, посолили, остављали у великим кацама да 

постоје по неколико дана, па их онда слали у Битољ, Дебар, Корчу или 
у иностранство. Цена је појединих врста свеже рибе варирала у овим 
границама: летница 6-15 гроша ока; зимна по 2-5 гроша; кресница по 
4-8 гроша; коран по 3-8 гроша; гушавка по 4-8 гроша; каhелска по З 
гроша; крапотник по 6-7 гроша; белвица по 4-6 гроша; јегуља по 4-6 
гроша; крап по 3-6 гроша; клен по 1lfг3 гроша; скобуст и скобаљ по 
1-11f2 грош; мрена по 2-3 гроша; писа по 1lfг2 гроша; плашица по 1 
гро ш; груне ц, моранец и шљ ун ец по 1-11f2 гро ш ока. 

2) Делеhи закупљени простор у маље аренде које се зову cheлag и 
продавајуhи их појединим рибарима подзакупцима. Тако, у области 
што припада охридској аренди продавала су се ова сhелад: Охрид, 
Голеш, Белвиц, Кукуљ, Каравир, Бела, Котешница, Песок, Горица, 
Кривина, Мегдан, Струга, Калиште, Радожђа, Маклина, Лин, Пешчани, 
Лубаниште или Стара колиба. У области што припада старовској арен
ди продавана су сhелад: Пискупати, Удуниште, Мумулиште и Старово. 
Свакој је сhелади припадао један риболовни простор коме су се тачно 

знале границе. Цене су појединих сhелади зависиле од риболовног 
богатства и врста риба на љима обухваhеноме простору. Најскуп)1:>а су 
била сhелад: Струга, Пештани, Горица, Маклина, Лин и Пискупати. На
место закупне цене, закупац је од подзакупца узимао проценат (обично 
20%) од ухваhене рибе на сhелади коју му је издао. 

Поред ових закупних места, постојало је још двоје сhелади, од 
којих је вукла корист једна џамија у Охриду и која нису потпадала под 
општи закуп, то су: сhелад на Далјанској реци између Охрида и Струге 
и сhелад Трпејица код села истога имена (вакуфи). Права на те вакуфе 
била су, вероватно, основана на некој задужбини. 

Откако је наша војска заузела Охридско језеро, сви су ти закупи и 
подзакупи престали важити, и по наређељу Врховне команде риболов 
се у језеру и у Дриму до далјана врши од почетка ове године до даље 
наредбе на овај начин. 
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Риболов може вршити сваки ко плати рибарску карту. Карте изда
ју општине: охридска, струшка и поградечка. Ухваћена риба има се сва 
донети у Једно од та три места, и то: 

1) у Охрид се доноси риба из места: Охрид, Горица, Пештани, Тр
пејица, Елшани, Пискупати, Лин, Радожда, Мегдан, Маклина, Кали
ште, Удуниште, Лубаниште и Свети Наум; 

2) у Стругу само риба из непосредне околине Струге; 
3) у Поградец риба из Поградеца и Старова. 
Донесена риба излаже се продаји у тим местима за 24 сата, да би 

се њоме могло снабдети месно становништво и војска. Општина охри
дска утврдила је за ту рибу овакве продајне цене: летница и кресница по 
2 динара ока; коран и јегуља по 1,60 дин.; зимна и белвица по 1,40 дин.; 
крап по 0,80 дин.; клен и мрена по 0,60 дин.; скобаљ и скобуст по 0,50 
дин.; грунец и моранец по 0,40 дин.; плашице и друга ситна риба по 0,20 
дин. ока. У општинама струшкој и поградечкој није утврђена цена, већ 
се ова одређује при самој лицитацији донесене рибе. 

И за време балканск~tХ раШова йрофесор ПеШровиh није занемарио риболов. Као 

кайеШан П класе резервноz састава (сеgи на ozpagu) осмаШрао је Охриgско језеро и 
њеzове йриШоке размишљајуhи о йослераШном риболову у овим крајевима ослобође

ним og Турака 
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Од добијенога новца за продату рибу општина струшка задржава 
половину, а половину издаје рибару који је рибу уловио; општине ох
ридска и поградечка задржавају једну петину, а четири петине издају 
рибару. 

Велики риболов код Струге, на изласку Дрима из језера ( струшки 
gалјани, плотови од леса којима је река потпуно преграђена, тако да 
плот пропушта воду, али не пропушта и рибу која на љега наилази), 
врши за сад искључиво општина струшка у властитој режији. Она ту 
држи 4 рибара са месечном платом од 38-44 динара и једног чувара 
риболова са месечном платом од 50 динара. Ови ту имају стан и храну; 
сваки од љих има своју одређену колибу где пази на рибу и даљу и ноћу. 
Ухваћена риба на далјанима продаје се лицитацијом и цео приход од 
тога задржава до даље наредбе општина. Општински рибари, кад је 
слаб лов на далјанима, лове и пређама на самоме језеру, или лове оста
вама шарана у трскарима поред обале, у време икраља; они у овоме 

последљем случају имају један мали проценат од ухваћене рибе. Оп
штина струшка има и свога нарочитог надзорника риболова, који води 
све рачуне о риболову на далјанима и у рејону те општине, подноси сва
ки дан општинском суду реферат о продатој риби далјанској и мрежар
ској и предаје новац добијен од продаје рибе. 

О тако добијеноме новцу, општине охридска, струшка и пограде
чка воде нарочиту кљигу и о њему су у стаљу у свакоме тренутку поло

жити тачан рачун. 

ЕКОНОМСКА ВРЕДНОСТ ДОСАДАШЊЕГ РИБОЛОВА 

О томе колику је до сад економску вредност представљао риболов 
у Охридском језеру (рачунајући ту и излазак Дрима), може се добити 
приближна слика кад се зна: 

- годишља закупнина језерског риболова у току последљих неко
лико година и приближни трошкови везани за његову експлоатацију; 

- приближна количина и вредност продате рибе у току једне 
године; 

-како су материјално пролазили они који су се до сада тим послом 

бавили. 

Као што је поменуто, риболов је у току последљих година издаван 

под четворогодишњи закуп од стране администрациЈе турских држа

вних дугова. Закупна је цена варирала између 300 000 и 500 000 гроша 
годишње. Највиша закупнина за коју се зна јесте она коју је имао да 
плати Петар Филевич и комп., која је износила 4 300 турских лира (око 
100 000 динара) годишње и која је престала важити са новим прилика
ма што су настале по уласку наше војске у Охрид. Раније је та закупни
на била знатно нижа. Тако се нпр. око 1880. године она држала на 6 000 
лира за две године; око 1894. године Охридска је двогодишња аренда 
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коју је држао Исмаел-ефенди Дудаксас из Битоља износила 4 500 лира, 
а старовска, коју је држао Аhим Маело, рибар из Охрида, износила је 
250 лира; годишља аренда за цело језеро износила је, дакле, само 2 375 
лира (око 55 000 динара). Колико сам могао сазнати, то је најнижа 
закупнина за КОЈУ се зна у току последљих година. 

Као што је поменуто, закупац је своје право на риболов употре
бљавао: 1) вршеhи риболов у властитој режији; 2) препродавајуhи по
једину cheлag подзкупцима рибарима за уговорену суму у готовом но
вцу или за одређени проценат од уловљене рибе; З) употребљавајуhи и 
оба та начина у један пут. 

Кад се узме да је рибарским раденицима плаhено у средљу руку по 
200 до 250 гроша месечно, да велике риболовне справе, којих је аренда
тор кад врши риболов у властитој режији морао имати у изобиљу, стају 
по 10-20-30 турских лира комад (летни влак 10-15 лира, мегдански 
влак 15-20, грунчар 20-25, плашичарник око 30 лира итд.) и да на 
свакој од тих справа мора да ради по десетина људи, прост приближан 
рачун показује да је арендатор, кад је вршио риболов у режији, морао 
похватати и продавати годишље рибе несумљиво за преко 200 000 
динара па да је могао само исплатити закупнину и трошкове везане за 
саму експлоатацију риболова. Да се годишљи бруто приход од риболо
ва одиста није много разликовао од горље цифре, и да се ово одиста 
може сматрати као једна љегова средља мера, коју тај приход може 
према годинама унеколико подбацити или унеколико пребацити, може 
се видети из података који he овде бити наведени. 

Према кљигама које су водили арендатори за неколико последљих 
година и које су ми за време мога бављеља у Охриду и у Струги били 
ставили на располагаље количина рибе која је хватана годишље крета
ла се, према годинама, између ових граница: 

летница i између 16 600 и 39 500 ока 
1 

зимка и белвица 1 између 51 200 и 102 000 ока i 

Јегуља 
1 

између 11 000 и 23 000 ока 

крап, клен, мрена, 1 

скобуст итд. 
1 

између 24 000 и 61 000 ока 

плашица,грунец,моранец 

1 
између 50 000 и 100 000 ока 

и др. ситна риба 

Кад се узме да је продавана у средљу руку: летница по 2 динара, 
зимна и белвица по 1 динар, јегуља по 1 динар, крап, клен, мрена иско
буст по 0,80 дин., плашице грунец и др. ситна риба по 0,20 дин., изашло 
би да се средља продајна вредност те рибе кретала између ових граница: 
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летница између 33 200 и 79 000 дин. 

зимна и белвица између 51 200 и 102 000 дин. 

Јегуља између 11 000 и 23 000 дин. 

крап, клен и др. 
1 

између 19 200 и 48 000 дин. 

плашица и др. између 10 000 и 20 000 дин. 

Према горњим ценама рибе, годишњи бруто приход није могао бити 
мањи од 124 600 динара ни веhи од 272 000 динара, што би се подударало 
са горњим тврђењем да је сума од 200 000 годишње минимална сума на 
коју је арендатор имао рачунати као на свој годишњи бруто приход да не 
би на предузеhу штетовао, или бар много изгубио. По себи се разуме да 
ове цифре немају у себи ничега апсолутног: цене су рибе ипак варирале у 
одређеним границама; на многим је местима обустављен рад и тиме 
изостављени излишни трошкови у време кад је лов слаб; напротив, рад је 
појачаван на местима на којима се показивао добар лов, што је све 
чинила да се учињени трошкови што боље искористе; на дримским дал
јанима, који су испуљавали један знатан део целокупног бруто прихода, 
трошкови су били незнатни, јер су употребљаване сталне инсталације, 
које су се незнатним трошковима одржавале, тако да је арендатору који 
се разумевао у послу и водио рачун о свима приликама које је требало 
искоришhавати, могло остајати и више чисте добити но што би се из гор
њих цифара могло предвидети. Али те цифре, поред свега тога, ипак дају 
једну приближну слику о ономе на шта је арендатор могао рачунати као 
на свој вероватни бруто приход и своју вероватну чисту добит. 

Горња се приближна слика потврђује и овим, иако за сада недово
љним подацима. Као што је напред казано, од почетка ове године сва 
риба ухваhена у језеру и изласку Дрима доноси се у Охрид, Стругу и 
Поградец, где је општина премери, излаже продаји и о продатој риби 
води тачан рачун по данима. У Поградец се доноси само риба уловље
на у непосредној близини тога места и у Старову; она је тако незнатна 
да се у посматрањима, о којима је овде реч, може занемарити и може се 
узети да сва ухваhена риба прелази преко општине охридске и струшке. 

Међутим, према званичним рефератима које сам добио од тих двеју 
општина количине рибе која је донесена у Охрид и Стругу биле су ове 

У Охрид је за време од З месеца, од 1. јануара до 1. априла, дане-
сен о: 

чиста риба (Salmonida) 23 612 ока 

белвица 79 ока 

кра п 198 ока 

кл ен 1 685 ока 

скобуст 21 ока 

плишице и грунци 22 623 оке 
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У Стругу је од 17. јануара до 2. априла донесено: 

чиста риба 701 ока 

кра п 1 473 оке 

кл ен 1 231 ока 

скобаљ 491 ока 

плашица 311 ока 

а на далјанима гордама у Струги је за то време ухваћено: 

чиста риба 616 ока 
. 

Јегуља 232 оке 

крап 106 ока 

кл ен 96 ока 

скобаљ 1 289 ока 
1 

Кад се узме на ум да је уопште у октобру, новембру и децембру 
лов бољи но у јануару, фебруару и марту, из ових се цифара може пред
видети да ће ове године лов бити обилатији него што би излазило из 
прегледа ухваћене рибе ранијих година. Али кад се зна да је ове године 
број риболоваца јако порастао и да је већи но иједне од досадашњих 
година због нарочитих привремених олакшица које имају од слободе 
риболова и због тога што не плаћају никакву аренду, већ задржавају за 
себе у рејону охридском 80%, а у рејону струшком 50% од уловљене 
рибе, лако је увидети да се овогодишње појачање риболова има припи-. . 
сати нарочитим нередовним приликама у КОЈИМа се врши и да Је слика 

јачине риболова у раније време, кад тих прилика није било, морала би
ти приближно онаква каква ј е напред изнесена. У осталом, из извештај а 
које ће Министарство на крају ове године добити од општина охридске, 
струшке и поградечке и који ће бити потпуно тачни пошто сва ухва
ћена језерска риба пролази преко тих општина, моћи ће се створити 
тачна слика о томе шта би риболов у Охридском језеру могао доноси
ти кад би се овако интензивно и на овај начин, као сад, експлоатисао. 

О томе како су материјално пролазили они који су имали велике 
закупе риболова и поједине области, cheлag, тога закупа, могао сам са
знати ово: до данас се ни један од великозакупаца није јако обогатио од 
риболова, иако их је било који су закуп држали по неколико година. 
Бруто приход је за коју десетину хиљада динара подбацивао или пре
бацивао закупнину и трошкове око риболова или се са овима поклапао. 
Кад се покушавала смањити трошкове, смаљивао се и лов, а са њиме и 

бруто приход; кад се овај хтео појачати, било је неизбежно повећати 



332 ЧЛАНЦИ - СТУДИЈЕ 

саме трошкове. Један је нпр. арендатор око 1900. године, рачунајуlш да 
подзакупци зарађују закупом сhелади на његову штету и да је тада у 
Охриду било око дваестина продавница рибе (мантрапази) које пре
продају од њега купљену рибу, укинуо сву сhелад и матрапазе, отпочео 
сам са својим људима ловити по целом језеру и сам продавати рибу у 
својим продавницама у Охриду, Струги и Битољу, у циљу да све оно 
што су зарадили подзакупци рибари и матрапази задржи за себе. Резул
тат је био тај да је са приличним губитком морао напустити посао. 
Боље су пролазили они арендатори који су препродавали подзакупци
ма поједину сhелад за сигуран новац, а за себе задржавали само најбо
ља места, као што су: далјани на Дриму, код Струге, Горица, Пештани, 
Калиште итд.; понеки су од њих радеhи на такав начин, прилично 
зарадили. Најбоље су још пролазили поједини подзакупци кад се де
шавало да је у размаку времена, за које су имали сhелад, лов био 
и:щашан. Многи су, пак, од подзакупаца на томе послу и изгубили 
имање и спали на обичне рибаре аргате. Риболов је на језеру hудљив; 
некога подигне, а некога знатно оштети, па и упропасти. Као што се 
види из овога што је напред казано, досадашња економска вредност 
Охридског језера није била ни близу онако велика како се то уопште 
код нас мисли. Поред све предузимљивости појединих закупаца, поред 
све разгранатости рада на језеру, многобројног алата и људства који су 
у посао стављали, поред све вештине и познаваља посла од стране Је

зерских рибара, похватана риба за једну годину није могла ни у коме 
случају, ни у најсретнијим приликама, много премашати вредност од 
300 000 динара, а у веlшни је случајева прилично подбацивала ту вред
ност. 

Значи ли то да се та вредност има сматрати као мерило праве 
економске вредности риболова у Охридском језеру? Да ли је то одиста 
максимум бруто прихода на који се у најбољем случају може рачунати 
и према коме би подузетник риболова имао подешавати своје рачуне и 

своје спекулације? 

(Бeoipag, 1913. i.) 



ОМАЊИРИБЊАЦИЗАГАШЊЕ 
ШАРАНА 

ајеље рибе у рибљацима представља данас једну важну при
вредну грану, и за извесне земље оно Је извор знатних прихода. 

Брижљивим посматраљем начина живота и навика појединих 
врста риба, разноликим покушајима и прикупљеним искуством 

из праксе, гајеље је риба данас усавршено до једне нарочите, веома 
лукративне вештине, која се одомаhила у свима уређенијим земљама. У 
нашој земљи, поред свих природних услова за одомаhеље ове привре
дне гране, на љу се до сада није готово ни помишљало. Међутим, нама 
се чини да кад би се знало са колико се мало средстава могу остварити 
извесни омаљи рибљаци, који би ипак доносили прихода или, бар, ако 
су скромнијих размера, подмиривали сву потребу у риби било читавих 
општина, манастира, задруга, било појединаца, и кад би се имало мало 
предузимљивости за послове те врсте, споменута би се привредна грана 
брзо и код нас одомаhила, и ушла у ред оних које данас састављају нашу 
домаhу економију. 

По закону о риболову, који је усвојила претпрошлогодишља На
родна скупштина и који је ступио у живот 1. јануара 1899. године овла
шhен је министар народне привреде да, у циљу размножаваља риба и 
подизаља рибарства у Србији, установи један или више завода за ве
штачко гајеље риба (члан 23. Закона). У таквим he заводима, кад се 
временом буду установили, бити остварено све оно до чега се до данас 
искуством и науком дошло у томе погледу и они he, ако им буде пок
лољена сва пажља коју заслужују, бити расадници за ширеље рацио
налног рибарства у нашој земљи и праве школе за оне који се буду хте
ли одавати томе послу. 

Али установљаваље таквих великих, модерних завода захтева зна

тне капитале, озбиљна проучаваља и нарочите стручљаке, који би њи
ма руковали. Оно је стога могуhно само за државу, поједина веhа дру
штва и капиталисте, и вероватно је да he проhи доста времена док се 
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буде код нас остварио који завод те врсте. Ми не мислимо овде го
ворити о таквим рибљацима, нити се упуштати у описивање оних начи
на гајења риба које је могуlшо само таквим средствима остварити. На
ма је пред очима много скромнији и практичнији циљ. У нашој земљи 
има услова да се одомаhе омањи рибњаци извесне врсте, за које нису 
потребне нарочите угодне земљишне прилике, велики капитали, наро
чита стручност и брига око њихових одржавања. Поједине општине, 
манастири, па и појединци осредњега стања могу лако остварити такве 
рибљаке, који би им у свако доба подмиривали потребу у риби, и, ако 
су иоле веhих размера, доносили и прихода, нарочито у време постова, 
кад је риба обично на цени. То су рибњаци у којима би се гајио и 
расплођав~о искључиво шаран, и за које се трошкови и стручност око 
инсталациЈе и одржаваља могу свести на веома малу меру. 

Шаран је, између свих врста риба које живе у нашим водама, она 
чије је гајеље и најлакше и најјевтиније, а уз то се добро рентира. Он се 
лако прилагођава свима водама и приликама за живот. Он се одржава 
како у текуhим, тако и у барским водама, и подноси како велике дубине 
тако и плиhаке од само неколико дециметара дубине. Његова је исхра
на врло проста и јевтина, и упоредивши га са осталим нашим врстама 
риба, шаран од свију најбрже расте. Напослетку, његово је размно
жавање врло лако и брзо, и пошто се шаран, ни крупнији, ни ситнији, не 
храни рибом, то се ситна риба не затире као храна крупније. То су осо
бине које чине да је гајење шарана у рибњацима практичније од гајеља 
осталих риба и због којих би било пожељно да се оно и код нас одо
маhи. 

Најпростији и најјевтинији начин за то гајеље био би онај у ома
њим басе.нима, чија конструкција не захтева ни великих трошкова, ни 
особите пажње. Такви се басени често већ налазе поред какве веће во
де (и тада их треба само поправити и осигурати од преливања, поплаве 
или пресушиваља), или их је лако ископати поред какве реке, речице. 
извора или потока, па затим навратити каквим Јазом воду у љих, или. 

ако Је земљиште довољно поразно, оставити да вода у љих подвире. 

Напослетку, може се басен ископати и у близини какве изворске воде 
и ова у љега јазом навратити; али, ваља нам додати да је вода у непо
средној близини извора маље погодна за гајеље риба но речна. У Фран
цуској, у крајевима где падају велике кише, копају се басени намести
ма где се може кишница сливати из околине, и нпр. у покрајинама Leo 
Doшbes, La Bгesse итд., где годишље пада у средљу руку 120 см кише 
налази се веома много рибљака, које једино кишница снабдева водом 
Али у нашим крајевима такви се рибљаци не би могли одржати; у време 

препека они би или сасвим пресушили, или би им се вода укварила 
У осталом, веома велика издржљивост шарапа и љегова особита спосо

бност за прилагођаваље најразноврснијим приликама за живот чине Дс 
се он може одржати у свима водама, осим у онима које су сасвим зага

ђене. Питаље о природи воде за гајеље шарана стога је много простије 
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но за ма коју другу врсту рибе. Ваља нам само додати, да ако се за снаб
деваље рибљака узима вода из какве реке, речице итд. у којој веh има 
рибе, ваља добро пазити да се том водом не увуче у басен и ситна риба, 
јер се међу овом може налазити и каква ситна штука, буцов, смуђ, бан
дар, сом итд., који се хране рибом и који би, док одрасту и размноже се, 
стаманили велику количину ситног шарана, а можда и сасвим опустили 

рибљак. 

На местима где вода утиче у басен, а из овога отиче, ваља постави
ти гвоздене или дрвене решетке, или ограду ма које врсте, кроз коју 

вода може протицати, а риба не може пролазити. Ту ограду ваља с вре
мена на време чистити да је не би предмети, које вода може нанети, 
затворили и тиме спречили протицаље воде. 

Осигураље од поплаве може бити на тај начин ако се цео басен 
огради довољно високим плотом, поплетом, насипом итд., који би били 

толико високи да надвишавају бар за један метар највеhу висину воде 

на томе месту, а кроз које риба не може пролазити. Ако се у басену 
мисли гајити само крупна риба, осигураље од поплаве може бити и на 
тај начин, кад се око целога басена, на растојаљу од 1-2 метра, побију 
у земљу шипови, који би ту стално стајали и на које би се само онда, кад 
прети опасност од преливаља или поплаве, натакла нарочита, у напред 

спремљена, пређа, која би служила за то осигураље. Ова пређа треба да 
је од јакога канапа или ишљика, са окцима довољно малим да риба не 
може кроз љих пролазити; ако је могуhно, ваља је још превуhи и тером, 
да дуже служи. Она се привеже за шипове тако, да образује потпуну 

ограду око басена. Кроз дољи крај пређе треба да је провучен конопац, 
за који је на сваки 0,50-1 м растојаља привезано камеље, довољно те
шко да ветар, таласи или сама риба не би могли одиhи пређу са земље; 
други конопац, провучен кроз горљи крај пређе, утврди се везама за 
горљи крај шипова. Наместо ове пређе може се наместити друга каква 
унапред спремљена ограда од гвоздених решетака, летава итд., која се 
може брзо и наместити на поменуте шипове и уклонити са љих. Добра 
је страна оваквих покретних ограда та што се оне, чим прође опасност 
од поплаве, могу уклонити, те да рибљак опет остане изложен сунчаној 
светлости. 

Величина басена може бити колика се xohe и колико допуштају 
земљишне прилике и количина воде, која се има на расположељу. Та 
величина уопште треба да је толика да млаз воде којим се располаже 
буде довољан да накнади ону количину воде која се губи испараваљем 
и упијаљем воде у земљу. У случају кад је земља таква да се велика 
количина воде губи тим упијаљем, треба било цео басен, било поједина 
места у љему, обложити каквим маље пробојним материјалом (илова
чом, циглом, цементом). 

Облик басена може бити ма какав. Стране треба да су косе: једно, 
зато да не би било оброљавања, а друго, и стога да би риба имала и пли
hих места, на која она покаткад радо излази. Ови су плиhаци нарочито 
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потребни у басенима у којима се риба и плоди; они тада треба да с: 
покривени травом, и што је могуhно боље изложени сунцу. Дубина прЈ 
најмаљој висини воде не треба да је маља од 0,50 м; у плитким басени 
ма треба да се налази бар једно дубље место (нпр. каква нарочито иско 
пана рупа на дну басена), где би риба могла наhи склоништа од јаки: 
вруhина и велике хладноhе. На дну басена треба да има доста водени: 
биљака. Ове, осим тога што служе за храну шарану, имају још и ту до 
бру страну што, ослобађавајуhи кисеоник, чисте воду. А ако се у басен: 
риба и плоди, онда су те биљке потребне и стога што шаран око љи: 
баца икру. Најпрактичнији начин за запаhиваље таквих биљака у но 
вим басенима био и тај да се у ове пренесу заједно са земљом из какв1 
оближље баре, или да се посеју у другом каквом плитком басену, одак 
ле би се, заједно са земљом, пренеле на дно басена у коме се мисли гаји 
ти риба. 

Начин гајеља шарана у таквим басенима зависи од тога да ли се : . . 
љима мисли гаЈити само одрастан шаран, или се оваЈ мисли и расплодит.u 

У првоме случају, који је врло јевтин и згодан кад се веh одрасл; 
риба може набавити из оближљих река, речица или бара и пренети : 
рибњак, гајеље би се састојало само у исхрани те рибе, њеноме чувању 
брањељу од разних водених животиља и стараљу да у рибљаку вода ш 
опадне преко крајље допуштене висине, или да не прелије, или да се прЈ 
великим мразевима риба не загуши од великог леда. 

У мало веhим рибњацима, у којима се по дну налази доста траве Ј 
водених биљака, водених инсеката, црва итд., шарана готово није НЈ 

потребно хранити, јер он ту налази потребну храну. У случају оскудищ 
такве природне хране ваља је надокнађивати вештачким храљељеы 
Ово је врло просто и јевтино, и састоји се у бацању ђубрета од домаhи 
животиља (коња, говеди, свиња, оваца, разуме се не у претераним ко 
личинама) куваног кукуруза, јечма, кромпира, исецканих биљака, неу 
потребљивога воhа, требера итд. Познати ихтиолог Gaucklel' тврди да ј 
ђубретом од шест свиља, храњених у обору, исхранио 300 шарана за 
месеца. Тако храљена риба највише добије у тежини за време лета и је 
сени; зими остаје на истој мери, а у пролеhе губи у тежини. Овај с 
губитак може избеhи ако се у једноме басену хране само мужјаци, а 
другом само женке; ако се располаже само једним басеном, онда у ове 
ме ваља хранити само мужјаке, јер они боље успевају. Приметимо и те 
да ако у рибљаку има довољно хране, или се ова обилато даје, може с 
велики број шарана одгајити на маломе простору. 

Раније је казано како се треба осигурати од преливаља, поплав 

или пресушивања рибљака. Овде ћемо споменути само да је опадањ 
воде у рибњаку много маље опасно за шарана но за ма коју другу врст 
рибе, јер шаран за времена ископа себи дубоко лежиште на дну рибњ;: 

ка и довољно му Је неколико сантиметара воде, па да се може одржат 

за време мале воде, ако ова сасвим не пресуши. 
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Ако је рибњак плиhи од три метра, онда зими, при јаким мразеви
ма, ваља добро обратити пажњу да се под ледом, који се хвата на по
вршини воде, не погуши риба. Смрзавање воде спречава обнављаље 

ваздуха у њој, који је неопходно потребан за живот рибе. Предохрана 
од овога могла би бити на тај начин, ако се на неколико места помоhу 
притака на површини воде утврде снопови сламе, тако да стоје вер

тикално; кроз њих, ако није сувише јак мраз, пролази довољно ваздуха 
за одржање рибе под ледом за извесно време. Ако рибњак није велики, 
може се шмрком или помоhу судова извуhи нешто воде испод ухва
hеног леда; међупростор између леда и воде испуниhе се тада ваздухом, 
који he се растварати у води у довољној количини за опстанак рибе. 
Просто копање рупа на леду, кроз које би вода добијала ваздуха, опас
но је, јер сва риба нагрне тада на те рупе, где јој велика хладноhа може 
тако исто шкодити као и оскудица ваздуха. 

На ово обнављаље ваздуха ваља добро пазити и онда кад нема 
леда на површини. Због тога не треба пустити да се водене биљке 

сувише размноже у рибњаку. Извесне врсте тих биљака покаткад тако 
покрију површину воде да направе на љој густо покривало, које спре
чава додир ваздуха и воде. Осим тога, такав заклон спречава проди

раље светлости у воду; у таквом случају остале биљке, што се налазе 
под водом, ако су у довољно великој количини, пошто су непрестано у 
помрчини, апсорбују сав кисеоник што се налази у води, претварају га 
у угљен-диоксид и риба, лишена на тај начин кисеоника, може лако да 

се погуши. Такви су се случајеви више пута дешавали у рибњацима по
љопривредне школе у Гриљону у Француској, који иначе могу служити 
као углед добро уређених рибљака те врсте. 

Осим загушиваља, ваља рибу чувати и од тровања поквареним ор

ганским материјама. Дешава се да рибљак доспе каква цркнута живо
тиља, парче покварена меса, отпаци животињски итд. Квареhи се у 
води, они шире по овој шкодљиве материје, које, ако су у иоле веhој 
количини, могу да затру рибу у рибљаку. Такве предмете ваља одмах из 

воде вадити и воду, ако се не обнавља довољно брзо, одмах дезинфико
вати. Као најбоље средство за ову дезинфекцију показао се раствор 
калијум-перманганата у води; љега ваља дотле сипати у рибљак док 
вода у овоме не постане бледоцрвенкаста. Пре кратког времена један 
рибљак у околини Женеве, у коме се налазило 1 700 комада пастрмки 
био је загађен са неколико кила укварена меса и риба је почела увелико 
цркавати. Један килограм калијум-перманганата, разбачен по рибљаку 
и јазу, који је снабдевао рибљак водом, био је довољан да га потпуно 
дезинфикује и да спречи даље цркаваље риба. Али не треба претерати 
са количином баченог калијум-перманганата, јер би овај у веhој коли
чини извесно и сам шкодио риби. 

Напослетку, рибу треба добро бранити од разних животиља, који
ма она сама, или љена икра, служи за храну. То су: видра, водени пацов, 
разне водеае птице, домаhе гуске и патке, жабе итд. Тако исто ваља је 
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бранити и од паразита, који се по њој хватају и проузрокују јој разне 
болести. Такви се паразити највише хватају на ослабелој, рањеној или 
болесној риби, коју стога треба, чим се примети, избацити из рибњака. 
Најопаснији је од свију биљни паразит Saprolegnia Ferax, чије се споре 
утврде испод крљушти, на кажи рибљој, те се убрзо развију и чине да 
риба често угине. У последње време показало се (о пити г. Oltramarea из 
Женеве) да је најбољи лек против овога паразита споменути раствор 
калијум-перманганата, који ваља разбацати по води, док ова не постане 
бледоцрвенкаста. 

Ако се у басенима, о којима је овде реч, хоће не само да гаји одра
сла риба, већ се ова мисли и расплођивати, онда се мора нешто друкчије 
радити. У таквом случају најбоље је имати два басена: један за већ одра
слу рибу, овакав као овај о коме је напред говорено, и гајење те рибе 
састојало би се у ономе што је довде речено; други басен треба да је 
унеколико друкчији, а тако исто и гајење ситне рибе, за коју је он ис
кључиво резервисан. 

Басени ове друге врсте треба да су добро изложени сунцу и да су 
плићи од щrих првих (најдубља места 30-40 см); стране треба да имају 
врло благ нагиб, тако да је свуда унаоколо плиhак, засађен ситном тра
вом и барским биљкама. Ово је потребно стога што ситна риба тражи 
оваква плитка места и ту се задржава. Свуда по дну басена треба да има 
барских биљака, које ту ваља запатити на раније показани начин. Око 
тих he се биљака шаран бити и разбацивати икру. 

Само расплођавање шарана у таквим басенима бива на овај начин: 

у другој половини месеца марта уносе се у басен шарани репродуктори 
( егземплари одређени за приплод), да би се раније привикли и упознали 
место; за ове је најбоље узимати шаране од 2-3 кг тежине. Што се тиче 
њиховог броја, у великим рибњацима рачуна се по 30 репродуктора на 
један хектар површине рибњака, и то тако да буде две треhине мужја
ка, а једна трећина женки; за мање рибњаке узело би се сразмерно ма
ње егземплара, али тако, да увек буду мужјаци и женке у сразмери 2: 1. 
Од маја до августа, при тихом времену и јакој сунчаној светлости, ша
ран се бије; тачно време не може се утврдити, јер је оно променљива и 
зависи од атмосферских прилика. То бијење познаје се по узнемире
ности која се опажа у рибњаку: риба јури једна другу, збија се на плит
ка места, на којима тако згомилана таре трбух о траву и барске биљке, 
које се ту налазе. Мужјаци услед тога трења испуштају млечац, женке 
икру; мешавином тога двога икра се оплођава и из ње се после кратког 
времена (неколико дана) развије ситна риба. У то време ваља највеhу 
пажњу обратити на то да риба ничим не буде узнемирена и да оплођена 
икра буде на миру од разних водених животиња (нарочито од жаба, које 
су врло халапљиве на икру). 

Расплођена ситна риба, чим изиђе из икре, скупља се на плитким 

местима по трави. Тада ваља, ако је рибњак мали, похватати репродук
торе и вратити их у први басен за одраслу рибу, а у овоме другоме 
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оставити само ситну, разредивши је, ако је има сувише много. Ову 
ситну рибу треба хранити, бацајуh.и јој на места на којима се она скупља 
куван изгњечен кромпир, измешан са нешто кукурузна брашна, и то 

два пута на дан. Доцније, кад мало одрасте, може јој се давати и куван 
јечам, кукуруз итд. Осим тога, риба налази и сама хране на дну басена. 
Тако отхрањена и веh. доста одрасла риба преноси се у јесен у онај први 
басен, где h.e бити у бољим приликама да се преко зиме одржи. 

Навешh.емо још ове податке из рибарског искуства. У рибњацима, 
где Је шаран у угодним приликама за живот, он може за годину дана 

израсти до пола килограма, за две године до једног а за 4-5 година до 
два килограма. Ако је његово гајење предмет трговине, најбоље се рен
тира за прве 3-4 године, јер после тога времена шаран веh. много спори
је расте. 

Завршујуh.и, наглашујемо да смо у овоме чланку само скренули 
пажњу наших пољопривредника на послове овакве врсте, ограничивши 

се на оно што је у њима најпростије и најприступачније, а оставивши 
навлаш на страну све оно што захтева нарочиту стручност, извежба
ност и веh.е трошкове. Ако у нас буде иоле предузимљивости за такве 
послове, споменути би и мањи рибњаци створили почетке доцнијега 
рибарства у веh.им размерама, за које у нашој земљи има довољно при
родних погодаба. 

(Бeoipag, 1900. i.) 
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емљоделци су обично врло неповерљиви за свако новачеље, 
као што су с друге стране упуhени и на велику штедњу. Из 
неповереља они се често плаше и од најмањих издатака, а 
нарочито тек за ствари које су им непознате. И опет, како би 

многи и многи земљоделац наш могао подиhи рибљак и запатити рибу, 
те корисно употребити понеко своје баровито или мочварно земљиште 
да му доноси лепе приносе, место што од љих има само штете и што му 

она служе за паhење пијавица и жаба! 

Свако окно, рудна рупа (где се вадио песак, камен итд.), бара, та
кореhи сваки шанац и сеоска брља, само ако преко лета може колико
толико трајно имати воде, згодно је за рибарство, а како ли тек не толи
ки поточиhи и потоци, толики јаки извори, кладенци и бунари, од којих 
се вода лако прикупити, загатити и до згодног места за рибњак спро

вести може! 

Кад непосвеhен човек чује где се говори о подизаљу рибљака за 
шаране или пастрмке, он је одмах вољан да у себи ствара мишљење да 

му за то требају хиљаде динара, те да може довршити и подиhи иоле 
људски рибљак. 

Нема сумље да има по свету таквих рибљака великих размера и с 

величанственим уређељем. Њих радо подижу велики баштиници, или и 
држава, али да ли се они и плаhају и доносе онолико користи колике се 
од љих очекују, то је веh сасвим друго питање. Код нас, пак, и што би 
их било подигнутих, више су подигнути као каква играчка, за покази

ваље свету, као ствар раскоши, неголи за оно за што се рибљаци и 

подижу, то јест за гајење рибе за потрошак, или за запати одгајившье 
рибе за продају. 

Зато сам сад. поводо111 и одређиваља једне награде за подизаље 
рибљака у жичком срезу. узео да проговорим коју реч уопште о 

йоgизању .мшшх сеоских рuбЈыnш. 
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Чешка нарочито, па и Немачка, имају јако развијено рибарство, и 
у великим и у малим рибњацима. У Чешкој се за њино подизање распи
тује и сељак. Он с коришhу употребљује свако и најмање пространство 
воде. Човек који такве мале рибњаке први пут види- кад види у каквим 
се све рупама и мрачним окнима рибе пате и користи сопственику доно

си, мора се прекрстити од чуда и никад не би веровао, да му се прича, 

кад једва и рођеним очима својим може да поверује у оно што њима 
може ту да види! 

Као пример навешhу један малени такав рибњак, који могаше 
бити око 1Ј4 дана орања велики, ништа друго но један комад тресетљиве 
ливаде, из које је тресет покопана, повађена за сушење и за гориво, те 
остала рупа са неколико полузараслих јендека. И у њему могло је да 
живи и да се храни око 120 шарана! Но не само да су могли да живе, веh 
и да своме газди својим растењем - месом - плаhају богату кирију и 
доносе леп приход. 

У Кинеској, где је коришhење земљом и водом на целој земној 
кугли највише развијено, рибе се хране и гоје у басенима од само неко
лико квадратних метара, и то често поглавито људском пагани! 

Земљорадник који жели да подигне рибњак а има згодно место за 
то, са живом или подземном водом, има најпре да одговори на једно од 
главних питања од којих зависи успех целе ствари, а то је: "Која је риба 
подесна за ову или ону воду и место?" 

Одговорити на ово питање, није тако лако. Најбоље је да учини с 
тиме покушаЈ. 

Најпре he испитати је л' вода више ил' мање тврда (тј. кречовита 
ил' гвожђевита); мора узети у обзир и садржину кисеоника у води 
(главног састојка из ваздуха, животног гаса, потребног за дисање 
живим створ овима од реда) јер га понеки пешчарски и кречни извори 
често немају и зато су за рибе неупотребљиви. Такве ваздухом оскудне 
воде махом су подземне и изворне. 

Но оне се могу учинити за рибарство корисним ако се могу удеси

ти, спровеспr тако, да се стичу преко каквих брана Ше ga се у шШо 
ширем млазу изложе вазgуху, Ше ga Шако и шШо више вазgуха у се йри
ме. Такве воде махом су и доста хладне и онда могу бити згодне и за 
паhење пастрмке. 

Вода у лапорним и пешчаним мајданима, барама итд. махом је 
топла, млака. Што је веhа просечна топлота рибњака, он је утолико бо
љи за рибарство. У окнима, која су дубока 0,95-1,20 метара, могу се 
корисно гајити шарани и онда је њихова величина сасвим споредна 
ствар. Уза шаране могу се пустити и јегуље или раци, ал' не и јегуље и 
раци, јер би једно друго затрли. Рано с пролећа треба купити двогоде 
рибе, које су 1/2 до 1 килограма тешке. Под крај јесени ове ће рибе бити 
тешке 2, З, па и до 4 кг ако се хране како треба. 

Основну главницу (уложени новац), оне ће често исплатити са 
200%. 
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Наравно, из плитких бара или окана морају се у јесен све рибе 
повадити, јер ту не могу презимити. У то he доба и шарани доспети за 
продају. 

У мочарима, јендецима и рупама тресетним могу се, уз шаране, 
пустити и лињаци, или раци. 

Што се тиче испитивања овакве воде, из мочара или баруштина, ту 
вреди практика над сваком теоријом. 

Гвожђевите, смрдљиве воде, са сивом, црвенкастом, плавкастом и 
црнкастом бојом слабо да he бити згодне за рибарство. Ту би се прво 
мог<!о чинити покушај са маниhима (Lota vulgaiis). 

За рибњаке су особито добра окна у које вода дотиче, или из којих 
вода отиче. Ако су она плитка, то због њихове особите вредности, тре
ба их прво подубити, па да се могу употребити и за презимљавање рибе. 

Окно у које вода дотиче и из њега и отиче може се јаче рибом 
населити но свака друга. А и смеhе се риба хранити, без да се морамо 
бојати да се вода испогани и уквари. 

Како се вештачки удешено протицање воде може употребити 
корисно и подесити за презимљавање шарана, за доказ he нам послужи
ти опис овог уређења. Сељак и крчмар један у Гр. Л. (у Пруској) има 
око 20 ари пространо окно, сасвим просто, али које дотле није могло 
бити употребљено за презимљавање шарана. Обале окна биле су мање
више снабдевене изданима воде, она је пиштала из обала. 

Сопственик, да би га могао учинити подобним за презимљавање 
рибе, саградио је од дрвених греда укоп (басен) тако од некаквих 2С 
кубних метара садржине. Висина воде у басену износи око 0,95-1,20, а 
у окну је иначе нижа. И тај басен употребљавао је он за узимљаваље 
своје рибе и ту ју је сортирао по старости и крупноhи и одвојио у оде

љцима. 

Да се преко зимског доба сачува од мраза и да се не заледи, он гг 

покрива стељом шумском и овчијим ђубретом. Да удеси дотицаље воде 
у овај басен, сопственик је, на 20 корака од басена, у подводној обаш 
наместио абесински бунар (набијену цев од шмрка). Исти покреhе мале 
једно покретала (мотор) на ветар, који избацује прилично непрекидю 
млаз водени. Како је за покретаље овог абесинског шмрка потребне 
мала снага, покретала се окреhе и при најмаљем ветриhу. Кроз цев оси· 
гурану да се не мрзне (увијену сламном гужвом), вода тече у басен. 

Маленом уставом удешеном у овој цеви, да преко ље вода прели· 
ва као преко малене бране, вода се снажно излаже дејству ваздуха, ТЕ 
да се по све корисно употреби у рибљаку. И веле да шарани ту особите 

добро изимљују. 

Неискусан човек у рибарству треба да је врло обазрив са ови!l· 
окнима за презимљаваље, не треба у љих да спусти одвеh много рибе ш 
зимовник. Ако окно има незнатно дотицаље воде, овде he се оно мора 
ти нарочито ЈОШ и проветравати. 
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Сем сламних и тршчаних свежљева, који се полажу у усеке на
чињене у обали и спуштено под водом да огрезну, може се произвести 
посве довољно проветравање воде и сувим лишћем од дрвета (било од 

воћака, лишћара или четинара) на следећи начин: просте борове мочи
це, све по четири комада састављене у четвороугаоник, на крајевима 

својим наместе се у рибњаку који треба проветравати. С овим мочи
цама, ограничени простор у води треба попунити лишћем или шумском 

~тељом, а да их не би разнео и раздувао ветар, покрити их танким сло
Јем гранчица или трске. 

Овако удешено ветрило, које може запремати од 25-30 кубних 
метара, према дужини мочица, показаће се врло корисно. Покров ће 
(од стеље или лишћа) услед струјаља ветра добити таласаста кретаље, 
љушк.ање, што са сламним или тршчаним свежњевима не може бити 

случаЈ. 

Како и поједини лист, водом засићен, почиње падати на дно, прои
звешће се кретаље воде скроз, па тиме и проветраваље њено, не само 
на површини, но и у дубину. 

Ни најјачи мраз не може замрзнути тако лишћем покривену по
вршину воде у окну. Због тога се овај начин проветраваља рибљака зи-. . 
ми може наЈтоплиЈе препоручити. 

Напослетку, на реду је да речемо коју о воЬењу наgзора наg риб
њаци.ма и њихово.м чувању и о храњењу риба у њи.ма. 

Сви отпаци пољопривредног газдинства и дома могу се употре
бити за храну риба. Ако је окно дубоко, треба начинити на прилично 
дубоком месту каквом aciiiaл за храњење риба. На четири на оквир 
везаних коца или сохе треба наместити под водом таблу од дасака, као 
за астал, и то да стоји на једну и по -две стопе дубоко под водом. 

На ту таблу треба метати сваки дан одређену храну за рибу. Тако 
се врло лако може знати и водити рачуна о томе, да л' се много ил' 

мало хране полаже и колико Је се троши. 

Ако се у окну држе и лиљаци и раци, или јегуље, онда се може јаче 
хранити. Остаци, који преостану за оброком, који се и сутрадан још 
нађу на столу, треба просто да се сману каквом јаком метлом, те да их 
поједу раци и лиљаци ил' јегуље. 

Све што се ри би за храну полаже треба припремити, тј. давати им 
иситљено као кашу ил' прекрупу. Месо, боље је кувано, но сирово да
вати. Џигерицу и крв треба добро измешати, или иситнити и помешано 
са земљом риби давати. Мркве, тикве, грашак, вучац (лупину) треба 
ситнити и прекрупљивати. Исто тако и кукуруз. 

Ако немамо увек таквог чега за храљеље рибе, можемо употре
бити с великом коришћу говеђе и овчије избаце, па и поган гојазних 
свиља. 

При храњењу важи као йравило: боље и маље давати на оброк но 
много, те да се вода узалуд не прља и не квари. 
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За заштиту рибљака од штеточина, животиља, добро је оградити 
их плетеном жицом. Од лопова добра су потајна курјачка кљуса. 

На крају крајева, неће бити згорег напоменути да сваки онај ко 
рибљак подиже и хоће од љега вајде да види, треба да води поглавито 
рачуна о врстама рибе које у природном стаљу обично у љеговој околи
ни успевају; оне ће бити свагда много боље за рибљак но да се уводе 
нове врсте и сорте риба. 

Онде гди не би шаран добро успевао, напредоваће врло лиљак, 
караш и јегуља или можда сом и друга која риба. 

Осим новчане користи, која се има од рибљака, подизаље рибља
ка има и својих других примамљивих страна. Постави су код нас и дуги 
и чести, и ме ђ' по сном храном рибља храна игра и код богатих и код 
сиромаха велику улогу. Иако је по цени крупнијих и бољих сорти рибе 
уживаље исте ограничена на богатију класу, наша је дужност да насе
љаваљем лепих потока, речица и река у нашој домовини дамо и сироти
љи прилике и могућности да се користи богатством рибљим у љима. 
Дужност је и наших привредних и ловачких удружеља да се и овом 
послу приступи: уреЬење.м jegнoza завоgа за вешШачки зайаШ икре и 
рибе, те да се реке наше љима насељавају и да се строже пази на извр
шеље законских прописа о томе, а не да се хватаљем ситне рибе ова за

тире и да ситне кечигице, нанизане на пруту, само неколико санти

метара дугачке, на доглед главне полиције, на београдској пијаци јавно 
продају, противно закону и смеру, лепом и разумном смеру љеговом. 

Но нису незнатне ни оне користи од подизаља рибљака које он 
има и за кућу сопственикову. Сваки сељак о гозби, ил' свечару, ил' 
гајећи старо, признато гостопримство српско, у свакој недоумици од
мах налази рибљак при руци, те да пециво рибље замирише госту на 

трпези, да га љиме погости и почасти. 

И нека би ово неколико редака, као поклич, нашле одјека код нас, 
да се и са овом привредном граном отпочне, нама и домовини на корист 

и дику. 

Други пут прећи ћу можда на друга питаља, и мало подробније, из 
ове корисне привредне гране по нас. Ово нека послужи и као увод и као 

подстрек за јаче интересоваље рибарством. 

(Бeoipag, 1901. i.) 



ПОДАЦИ О РИБОЛОВУ НА ДРИНИ 

Дрина спада у ред оних наших река у којима се риболов 
врши у веhим размерама и од које прибрежно становни
штво има осетне користи. Поред тога што се велики део 

рибљих врста које живе у Сави лове и у Дрини, она има и 
својих (према нашим осталим рекама) специјалних врста, од којих 
једна, и то млаgица (Salmo hulю ), спада у најбољу врсту риба и на доста . . 
Је великоЈ цени. 

Стога држимо да је од интереса имати податке: о дринским рибо
ловима, о врстама које у овој реци живе, о томе која је највеhа вели
чина, од које се ове хватају, о навикама ових риба итд. Подаци које овде 
износимо важе за риболове у Дрини од Зворника до Лознице; они су 
добијени од рибара који су годинама ловили по Дрини, а нарочито од 

старог и искусног рибара Станка Богуновиhа. 

У Дрини живе и лове се ове врсте риба: 

- со.м највеhе тежине до 20 кг 
- .млаgица 10 
- шШука 9 
- шаран 8 
- с.муЬ 8 
- ланgов 4 
- .мрена 4 
- скобаљ 3,500 
- gеверика З 
- клен 2 
- лињак 1,800 
- кечиzа 1 
- јез 1 
- сабљарка 0,500 
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- носара 

- црвенйерка 

- суцов 

- караш 

- чиков 

1 
0,250 
0,250 
0,250 
0,120 

ЧЛАНЦИ - СТУДИЈЕ 

Најраспростраљенији је у Дрини од свију ових врста скобаљ. Од 
како се памти, ни Једна се од тих врста до сада није приновила, нити је 
које нестало. У о чен о је само да је сад уопште рибе нешто маље по ко
личини но што је било пређашљих година, изузимајуhи младицу, за коју 
се зна да је и данас има у приближно истој количини као и пре. 

Младица лети плива само по најјачој матици, где се искључиво и 
лови, али то само онда кад вода добро замути, и то пређом. Зими радо 
борави одмах испод леда, у затољима, и ту се може хватати на одушке. 
Дешава се да зађе и у Саву и ту је покадшто улове лапташем. 

Сам, кад је вода бистра, најрадије се задржава по дубинама и виро
вима, а тако исто и крупнији шаран; само кад вода замути, та риба 
долази на плиhа места. Остала риба, а нарочито скобаљ, радо се бави 
на плиhим местима. Интересантно је да јегуља, које има у Сави, где их 
се годишље по више комада улови, није никад ухваhена ни виђена у 
Дрини. Вероватно је да је разлог овога у томе поред реткости саме 
јегуље и у Сави - што ова не трпи брзу воду, која карактерише Дрину. 

Најјачи су риболови у Дрини за време поводља и у време у које се 
риба бије. Кад вода опада, веhином се лови скобаљ. Ноhни је риболов 
издашнији, особито за лов скобаља и шарана. Сом се нарочито највише 
хвата за време поводља. 

Штука се у Дрини бије у фебруару; младица од половине до конца 
марта; сом и шаран у другој половини априла и првој половини маја, 
премда се за ову рибу не може утврдити стално време бијења, јер ово 
зависи од стаља воде, топлоте која влада итд. 

Од нарочите је важности за заштиту риболова у Дрини знати вре
ме кад се младица бије. То је, као што је горе казано, у другој половини 

марта, што је потврђено и извештајима које је наше Министарство на
родне привреде добило ове године од среских власти у ЈЬубовији и 

Бајиној Башти. Горње се време подудара и са подацима који су служили 
као основа при изради наредаба за заштиту риболова у Хрватској и 
Славонији, само што је у тим наредбама предвиђено дуже време, и то 
од 19. фебруара до 2. априла по нашем (В. Nacrt naredbe kгv. vladinoga 
odjela za unнtaгnje poslove radi podignнca гiЬaгstva н kopnenih vodah н Kгal
jevini Hrvatskoj i Slavoniji, odstampan н Glasniku hrvatskoga naгavoslovnoga 
dгнstva, Zagreb 1892). 

(Бeoipag, 1900. i.) 



ДА ЛИ РИБЕ СПАВАЈУ? 

бечком дневном листу изашао је недавно један чланак од др 
Теодора Бера, који третира гор:ње пита:ње. Из :љега саопшта

вамо следеће белешке: 

"Мишље:ње, које уосталом брани и познати и изврсни посма
тралац Брем, да рибе спавају, многе зачуђава и не може да увери, стога 

што се у води не може лако разликовати да ли је риба у сасма мирном 
стању или спава. Човека, који само мирно лежи са затвореним очима а 

не спава лако је познати, јер је Моса, професор физиологије у Турину, 

показао и доказао да у човека, који спава при дисању раде само груди, 
а не и предградна марамица на трбуху. Код риба нисам могао никакве 
томе сличне знаке приметити, али се нека разлика у дисању ипак мора 

наћи, ако се са довољно пажње оне посматрају. У најчешћим случаје
вима карактеристична је већ она потпуна мирноћа. Посматрао сам 

рибе у великом басену зоолошке постоје у Напуљу и приметио сам 
како оне преко целог дана немирне и лакокретљиве у почетку сутона 

смирише се, стајаше по неколико часова на једномн месту, у куту или 
на стени, поред какве водне биљке наслољене или на дну базена леже

ће, без да перајцем ману, или погледом свога иначе немирнога ока кре

ну. Док спавају оне леже на трбуху или на страни а не лебдећи, као што 
би коњ спавао на ногама стојећи. Чинио сам пробу и одсецао сам им 
пераја, услед чега су оне, изгубивши равнотежу, спавале стојећи са обо
реном главом доле. Пераја расту у риба као и у нас коса. Рибе усничаре 

спавају изваљене на једну страну и често сам чуваре слушао где их у 

шали грде што су лење и сањиве. Неуки посматра чи, пак, помислили би 
да су болесне или мртве. Особито се то дешава риби месечару, која 
лежећи на површини воде изгледа као каква пловећа глава. При лепом 
времену, у каналу Ламаншу дешавало се често да су је матрози опазили 



348 ЧЛАНЦИ - СТУДИЈЕ 

како плови на површини воде и како је таласи носе, те су јој се врло 
пажљиво приближавали и из воде вадили. 

Многима учиниhе се невероватно да риба спава, а очи су јој вазда 
отворене, те he помислити да је она доиста будна. У риба је очљача 
чврста и без очљих поклопаца, те зато не може ока ни склопити, и као 
год ~то ми ухо не можемо да затворимо док спавамо, тако и рибе 

спаваЈу са отвореним очима, те их вода влажи и не може да засуше, као 

што би то случај био код нас, кад не бисмо имали на очима капка. Узи
ма се да су рибе глуве (о овоме hемо у засебном чланку проговорити), 
те као год што нас у спаваљу слух учини пажљивим на какву опасност 

и ми се пробудимо, љих вид опомене, тргне из сна и оне се спасавају. 
Напослетку да напоменемо да има риба које спавају и са затворе

ним очима. Број познатих врста риба изнеhе ваљда на 10 000, од тих 
долази 1 500 врста на штитоноше, рекавичарке, ајкуле и рађе. Све оне 
не само да имају заклопце на очима, веh су им очи заштиhене још 
кожом, која је више ока покрет љива и исто преклапа. Да рибе ове врсте 
заклапају своје очи при спаваљу, да се љихове зенице до најмаљих 
граница сузе, као код човека који спава, то сам се лично и често уверио, 
посматрајуhи их у базену наше станице за посматраље. Становници 
копна замишљају ајкулу као чудовиште, неколико метара дугачко, које 
је у стаљу да човека једним гутљајем прождере, и cehajyhи се да су по 
продавницама морских риба, шкољака и сунђера о томе грозовите 
слике гледали, изненаде се кад им се она покаже у величини од 20 до 
100 сантиметара дужине, а на пијаци Напуља виђају се често наравно 
мртве - и веhи егземлари. Често сам, после дугога рада у својој радио
ници, враhајуhи се куhи посматрао ове ждере у базену љиховом и видео 
да преко дана, онако троме, лење, са затвореним очима лежеhе, сада 
постају живе и хитре, те са отвореним, раширеним зеницама, дивне 
жуте боје, и са страшним пепељавозеленим оком јуре по води, креhуhи 
се елегантно својим змијастим телом и траже себи плена. Овако оне 
јуре по целе ноhи, тек свитаље дана гони их на смирај. Уморне спуштају 
се лагано на дно базена, најрађе у који закутак, на какву стену, ту се 
смире, шкргама понајлак креhуhи, пупила се очна сужава, капци се 

спуштају, затворе, и оне спавају све до следеhе ноhи. 

(Бeoipag, 1897. i.) 



КАКО СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТАРОСТ РИБА? 

ао што је познато, досад је врло тешко било одредити старост 
риба, међутим, у изгледу је да he се и ово питање ускоро моћи 
извести са поузданошћу као и код коња. Код ових се она од

ређује према зубима, а код риба сличну улогу врше крљушти. 
Др Хофбауер, руковођа стације за гајење риба у Тренбергу, испитао је 
велики број крљушти шарана од разних година, па је према њиховој 
структури не само нашао средство за одредбу старости, већ је успео да 
покаже и како је бивало растење у појединим периодама гајења_l) 

Ако се обрати пажња на структуру једне нормалне крљушти, при
метиће се ово: споља се разликују два дела: један непровидан, кожом 
покривени, већи део, који се види (задњи део) и други провидан (пред
њи део) у кожу урастао, те се споља не види. Само овај последљи служи 
за одредбу старости. Лупом се овде одмах распознају концентричне 
пруге, које теку паралелно ободу крљушти (в. сл. 1). У средишту пруга 
лежи ценШар расШења. Он одговара најстаријем делу крљушти и кара
ктерише се тиме што нема пруга. При ја чем увеличању примећује се да 
су конценШричне линије које по ређању јако опомињу на годишње 
прстење у пресеку дрвета - образоване од пругастих узвишица горње 

површине крљушти, те је стога ова површина рапава, што није случај с 
доњом страном. Њихово стварање стоји у присној вези с растењем 
крљушти. По Baudelot-y, ово долази отуд што се на доњу страну крљу
шти, која је испо·четка састављена само од једне мале, танке ламеле 
(центар растења), наслањају ламеле, које мало-помало по ободу све 
више расту, те се тако на њеним слободним ободима граде концен
тричне линије. Раније се држало да се сваке године образује нова 

1) ЙЬег die Alteгbestimmung des Ктрјеп an seina Sch.uppe, Allgemeincfischerzeitung 
1900, No 8-9. 
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ламела, тако да је нпр. 
крљушт неке 12-годи
шње рибе састављена 
од 12 ламела, а 12 кон
центричних линија пре
дстављале би слободне 
ободе њихове. Ова пре
тпоставка није тачна, 
јер, прво, број ламела 
није раван броју кон
центричних линија, а 
друго, укупан број кон
центричних линија мно
го је веhи од броја годи
на. Крљушт трогодиш

њег шарана нпр. може 

имати 200 и више кон
центричних линија. 

Хофбауерова ме

тода оснива се на шара

новом начину живота. 

Он вели: "Код животи-. . 
ња КОЈе имаЈу зимскога 

ЧЛАНЦИ- СТУДИЈЕ 

Сл. 1. - Шeмaillcкu изzлеg јеgне крљушillи og 
oвozoguшњez шарана 

Тачкасти део - задњи део, остало је предњи део; 

W- центар растења; r- радијалне линије; I- граница 

прве, П - граница друге године, прелаз у задњи део 

сна, увиђавно је, приме-
тиhе се и промене у структури тела, јер веh за време хладније јесени 
мање се хране уноси, те им је и тежина тела мања, која, у најповољни
јем случају, остаје иста преко зиме, док је у топлим, летњим месецима 
растење много живље. Ову појаву на-
лазимо не само код животиља истог 

начина живота, веh она важи и за би-
љни свет." 

Ако погледамо на микрофото
графију (сл. 2) једне крљушти од ово
годишњег шарана, који је уловљен 
крајем јесени, видеhемо како она вр
ло лепо потврђује горњу претпоста

вку. 

Из беструктурне, набране партије 
центра растења граде се испочетка 

неправилне, често прекинуте, затим 

континуелне правилне линије, које, 
примичуhи се све ближе, најзад теку 
паралелно нешто тамнијој бочној зони. 

На овај начин goшлzl смо go 'гра
нице йрве 2oguнe. У другој зони, што 

Сл. 2. - Kpљyuuu gво2оgшиње2 

шарана 

(16 пута увеличано) 
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за овом долази, обнављају се исте појаве, тј. испочетка неправилне кон
центричне линије, идуhи ободу, добијају све веhу правилност, а близу 
самог обода приближавају се врло јако. Код крљушти трогодишњег 
шарана после друге зоне долази треhа, која је сличног састава. На осно
ву свега овог може се реhи: ga unuo ;'е инШензивни;'е рааuење шарана, 
ресйекШиве ње:Zових крљуш~uи, уШолико је вehu раз.~vtак измеf)у концен
Шричних йру:Zа и уШолико нейравилнији њихов узајамни йаралелни 

йоложај. 
Ово йонављање минимума и максимума растења даЈе изредно 

средство за одредбу старости. 

(Бeoipag, 1901. i.) 



ЈЕДАН ПОГЛЕД Hi\ ЗАКОН О 
РИБОЛОВУ 

иболов, сматран било као врста забаве, било као важан изв< 
животних намирница и прихода, КОЈИ се од њега могу имат 

заштиhен је, са малим изузетком, у свима земљама нарочитl' 

законима и специјалним прописима. Циљ је ових двојак: 

. - да регулише прав~ на риболов, који може припадати држав 
поЈединим општинама, ПОЈединим друштвима или приватним лицима; 

- да спречи безразложно утамањиваље рибе, прописујуhи вре:~~ 
кад се поједине врсте риба не смеју ловити, величину испод које вал 
уловљену рибу бацати у воду, справе и начине лова, а забраљујуhи СЈ 
оно што смета расплођавању рибе, љеноме опстанку, кретаљу и р 
спростирању. 

У нашој земљи, све до прошле године, оставивши на страну нек 
лико незнатних наређеља, која су, уосталом, фигурисала само на ха 
тији, риболов је био потпуно слободан, незаштиhен и остављен 1 

милост и немилост онима који се о љему баве, било ради забаве, бю 
по занату. Довољно је сетити се средстава која су код нас употребљ 
вана за тамањеље крупне, а нарочито ситне рибе, и то како од риба] 
по занату, тако, и још више, од оних који то чине ради забаве и код к 

јих се то не може правдати борбом за животне потребе, па да се уви; 
сва потреба и важност заштите риболова од стране државе. 

Наше унутраuлъе, некада рибом тако богате реке и речице, опу 
тео је динюлит, балук и остала слична средства којима се риба лако 
без икакве вештине лови, али која, поред оно неколико крупюф 

комада, посатиру хиљаде и хиљаде ситних риба, које би у таквој ре1 

израсле и доцније намиривале потребе околнога становништва. Шс 
динамит и отров. који су употребљавани нарочито по вировима, где 
риба згомилана, оставе на Ј\шру, довршују друга средства, која не м<ш 
безразложно тамане рибу и која су утолико још опаснија што о њш 
није било ни ПОЈ\1ена у забранама, прописаним полицпјском влашh 
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Стотинама великих и малих пређа, честих готово као платно и које пе 
пропуштају ни најмаљу рибицу, затирале су свакодневно масу ситне 
рибе. Грађе и супови, стално намештени на згодним местима и загра
ђујуhи сву ширину реке, заустављали су сву рибу која се креhе уз воду 
или низ воду, било сама по себи, било ношена бујицом. Риби, која у 
време бацања икре тражи топлија, плиhа места и улази масама у баре и 
ритове, препречаван је свима могуhим средствима повратак у речно 
корита и, кад бара пресуши, риба се похвата рукама или поцрка и непо
хватана. Није редак случај да се речица језовима одврати од свога кори
та или пресуши да би се могла рукама похватати риба, како крупнија, 

тако и најситнија, која се у љој налази. Досетљивост наших сељана за 
послове такве врсте не познаје границе и она се утолико јаче развијала 
уколико су воде постајале рибом сиромашније и уколико је требало 
више труда и досетљивости, па да се извуче из воде и оно мало рибе 

што се у љој налази. Додајмо томе и посредне узроке, међу којима је 
најосетнији несталност тока наших река, љихове бујице и пресушива
ља, која избаце или оставе на суву сву рибу из једне речице и која стоје . . 
у тесноЈ вези са нестаЈаљем шума, тога великог регулатора за сталност 

тока и нивоа речица и потока, па hемо имати слику онога стаља до кога 
би дошло рибарство и риболов у унутрашљости Србије да се и даље 
тако продужило и да се од стране државе није увидела потреба заштите 
риболова законским путем. 

У великим пограничним рекама Сави и Дунаву ствар стоји нешто 
другојачије. Сама величина љихова чини да је у љима немогуlшо онако 
немилице затирати рибу како се то чини по унутрашљим нашим река
ма; начини лова и справе које се за то употребљују - оставивши на 
страну употребу експлозивних материја и отрова- такве су природе да 
се у погледу љихове употребе не би имало шта бранити, осим хватаље 
ситне рибе и лов појединих врста риба у време бацаља икре. 

Али савски и дунавски риболови састоје се не само у риболову у 
речном кориту, веh и у ономе у рукавцима, затокама, барама и ритови
ма дуж обале Саве и Дунава, који су са овима у непосредној вези и у кој е 
риба улази у пролеhе из реке ради исхране и бацаља икре, а који је 
риболов на многим местима претежнији од онога у речноме кориту. У 
време икраља - а које се време подудара са периодом великих вода -
риба масама улази у такве ритове, који се затим заграђују на уласцима 
и изласцима и издају под скупу аренду. Срем, Бачка, Банат и Доња 
Угарска пуни су таквих великих ритова, од којих неки вуку по неколико 
десетина хиљада форината годишље аренде за риболов. Повеhих рито
ва има и на нашој страни: довољно је навести оне око ушhа Дрине у 

Саву (Јовача, Засавица итд.), ритове више Забрежја, рит код Кулича, 
Градишта и Неготина. Риболови у таквим ритовима, нерационална 

вршени (што код нас још није случај, али вероватно би ускоро био, по 
угледу на рибарство у Аустро-Угарској) били би главни узрок неста
јању рибе у Сави и Дунаву, задржавајуhи расплођену рибу у риту и не 



354 ЧЛАНЦИ - СТУДИЈ! 

пуштајући је да се врати у речно корита, те да одржи и умножава изо 
биље реке у риби. 

Потреба регулисаља питаља о риболову и љегове заштите о;: 
стране државе осетила се од како се сиромаштво наших унутрашњю 

река почело јаче осећати и од како се почело увиђати да узрок томЕ 
лежи поглавито у злоупотреби слободе риболова и начина на које се оЈ 
врши. Та је потреба за данас задовољена, бар у онолико уколико се ти 
че чисто наших риболова и уколико се може од наше стране учинити з;: 
једно питаље, чије се решење налази у рукама трију суседних држава 
Прошла 1898. година, поред закона о лову, донела нам је и закон и ри 
болову, као први покушај од стране државе да регулише ствар, уколикс 
је то засад могућно према нашим приликама и потребама. 

Ј а сам намеран у овоме чланку бацити један општи поглед на при 
лике и разлоге који су се имали пред очима при одређиваљу прописа 
садржаних у овоме нашем првом рибарском закону и на неке његовЕ 
карактеристичне одлике. 

Пре свега, најпростије би и на први поглед најприродније било прr 
израђиваљу оваквог закона усвојити оне одредбе које се налазе у ри 
барским законима земаља, у којима је то питање већ регулисано. Аш 
ко иоле познаје наше рибарство, брзо ће увидети да би такво копирањс 
страних закона било сасвим неприлагодно за наше прилике. Разноли 
кост прилика у којима се врше риболови, становништва које се о љем~ 
бави и риболовних вода чини да су рибарски закони у разним земљам;: 
разни и да се подударају само у извесним тачкама. Довољно би било з;: 
доказ упоредити нпр. француски закон са угарским или румунским. Ко;: 

нас је читава класа становништва силом околности (нпр. због нерад 
ности земљишта на коме је, крајње сиротиње итд.) приморана да гото 
во искључиво риболовом подмирује своје свакидашње животне по 
требе, и то онаквом рибом каква се према скромности средстава можt 

ухватити, и усвајаље онаквих прописа какви се нпр. налазе у угарскоЈ\ 
закону (који се, уосталом, нека је узгред речено, не извршује ни у У га р 
ској) извесно би довело у питање опстанак не баш незнатнога дела на 
шега становништва. Мере које је и потребно и праведно прописиватi 

за риболове у регулисаним риболовним водама и у земљама у којима jt 
и све остало добро уређено, биле би претеране - бар засад кад би е< 

буквално пренеле код нас. Забранити, нпр., употребу пређа, чије с: 
стране окаца мање од 40 мм (као што је то у угарском закону), или за 
бранити рибарске струкове (као што је то у француском закону з; 
риболов у текућим водама), значило би код нас монополисати риболоЈ 
и одобрити га једино онима који би били у стаљу одржавати велию 
рибарске справе и знатне трошкове који су скопчани са употреба~ 
таквих справа. 

Стога се при усвајању одредаба закона, о коме је овде реч, непре 
стана имало на уму то да их, поред свега тога што се од њих траж1 

стварна и енергична заштита риболова, ипак ваља подесити према на 
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шим д~нашњим приликама. Осим тога, имало се пред очима и то да нај
важНИЈИ наши риболови, они у Сави и Дунаву, нису искључиво у нашим 
рукама и да би дефинитивне одредбе за њих имале смисла тек по спо
разумном пристанку суседних држава. Ма какве мере, предузете на на

шој половини ових великих пограничних река, биле би савршено илу
зорне ако их Аустро Угарска и Румунија не би предузимале и са своје 
стране. И, напослетку, кад се узме на ум и то да су опадању рибљег 
богатства у Сави, Дунаву и рекама које су са овима у непосредној вези, 
узрок данашњи јако развијени али веома нерационални риболови у 
рукавцима и ритовима у Срему, Бачкој, Банату и Горњој Угарској, где 
се риба у време великих вода пушта у таква риболовна места, а затим 
се ту затвара и лови у колосалним количинама, онда је јасно да би било 

без циља усвајати код нас онакве законске одредбе за заштиту риболо
ва какве би требале да су, кад би богатство у риби поменутих река за
висило искључиво од нас. 

То су општи назори, на основу којих је рађен наш рибарски закон. 
Из појединости, које ћу овде навести, видеће се у чему се састоји зашти
та коју он гарантује и у колико је она могла бити подешена према при
ликама у којима се налази наше рибарство. 

* 

Одредбе закона односе се само на риболов у текућим водама и 
оним притокама, затокама, барама и ритовима које са овима стоје у 
таквој вези да риба може прелазити из њих у текућу воду и обратно, 
било у свако доба године, било само у извесно време. Разлог оваквог 
ограничавања лежи у томе што се заштитом рибе у затвореним водама, 
које никако и ни у које време немају везе са текућим водама, ниуколико 
не подиже изобиље у риби по нашим рекама, речицама и потоцима, а 
што би и био циљ целокупнога закона. Стога је у вештачким рибњаци
ма и оним стојећим водама које су непрестано изоловане од текућих 
вода, риболов потпуно неограничен, изузевши употребу експлозивних 
материја у циљу риболова и продају рибе испод прописне величине. 

Једна од првих одредаба у закону јесте она која регулише права на 
риболов у појединим водама. Право на риболов припада: 1. за Саву, Ду
нав и Дрину држави; 2. за остале реке, потоке, затоке, баре итд. на оп
штинским имањима, оним општинама у чијем су атару; З. сваки соп
ственик има у границама свога имања право риболова, али му није до
пуштено рибу спречавати при повратку у речна корита. 

Поједина важнија риболовна места може давати под искључиви 
закуп држава или општина, којој такво место припада. Право на рибо
лов на незакупљеним местима добија се узимањем рибарске карте, која 
се даје на годину дана, од стране државе или општине у чијем ће се ата
ру ловити. 
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Поређеља ради, навешhу како је регулисано право риболова нпр. 
у Француској и у Румунији, у којима су слатководни риболови доста ра
звиЈени. 

У Француској право риболова припада држави у свима рекама, 
речицама, каналима, рукавцима и уопште текуhим водама кроз које се 
могу кретати рибарски превози и о чијем се одржаваљу стара држава. 
Риболови у каналима, природним или вештачким, који се налазе на 
приватним имањима и одржавају се о трошку власника имаља, при
падају томе власнику. Исто тако, риболов у текуhим водама, које су 
неприступне рибарским превозима из других вода, припадају власници
ма обала, свакоме до половине тока воде. У затвореним водама (бара
ма, језерцима итд.) право на риболов припада власницима обала. Влас
ници риболова - било држава, било општине, било· приватна лица -
могу издавати појединцима нарочите писмене дозволе за риболов у 

љиховим водама или издавати своје риболове под закуп. У свима ри
боловним водама, што припадају држави, одобрено је бесплатно хва
таље рибе пецаљком, која се држи у руци и не силази до дна (ligne flo
ttante). 

У Румунији право риболова у Дунаву, Пруту и свима водама које 
се налазе у Добруџи, или на државном земљишту, или пролазе кроз ова, 

припада држави. У осталим водама право риболова припада власници
ма ( општинама или појединцима) имаља, у којима се таква вода налази . . 
или кроз коЈе она пролази, изузевши случаЈеве каквих других основа-

них и раније утврђених права. У државним риболовним водама одобрен 
је прибрежном становништву бесплатан риболов, али само за исхрану 
и намиривање свакидашљих животних потреба. Власници риболова 
могу издавати појединцима рибарске карте у границама својих права 
или издавати своје риболове под закуп. 

Као што се види, право риболова регулисано је и код нас на осно
вама сличним онима у поменутим земљама. Држава и општине преносе 
своје право на појединце: било издавањем појединих важнијих риболо
вних места под искључиви закуп, било издавањем рибарских карата, уз 
наплату одређених такси, које дају право на риболов на свима неза
купљеним местима државне, односно дотичне општинске области. На 
Дунаву се нпр. налази више риболовних места, чувених са богатих ри
болова, која су и пре овога закона издавана под закуп. Такви су нпр. ри
болови код Сипа (гарде), Госпођин вир (код Добре), Калничка стена 
(испод Д. Милановца), Џеврин итд. Од неколико година издају се под 
искључиви закуп и ритски риболови у Макишу, као: Црњача, Репиште, 
Велико окно, Вилиман. А сигурна је ствар да he тако исто бити и са 
риболовом у осталим нашим ритовима кад буду регулисани за рацио
налан риболов и тиме постану продуктивнији но што су данас. 

Задржимо се сад 1-лало више на оно111е у чему се поглавито и састо

ји циљ Закона о риболову: на заштити риболова, коју он осигурава и на 

начинима на коЈе се ова мисли остварити. 



ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ЗАКОН О РИБОЛОВ У 357 

У свима је земљама та законска заштита изведена углавном нil 
оваЈ начин: 

- забраном да се риба лови у време икрања; 

забраном да се лови риба која нема извесну најмању допуштену 
величину; 

-забраном употребе експлозивних или отровних материја, којима 
се риба убија или трује; 

- забраном употребе извесних рибарских справа које се покажу 
штетне (које би нпр. рањавале више рибе но што би похватале ); 

- забраном употребе препречних средстава у циљу задржавања 
рибе у појединим водама; 

забраном да се у воде, у којима риба живи, бацају или потапају 
предмети који кваре воду и шкоде риби. 

Размотримо на који су начин ове забране изведене у нашем ри
барском закону, и због каквих се разлога он у томе погледу местимице 
разликује од сличних закона у другим државама. 

Пре свега, за све врсте риба које се у нашим водама лове пропи
сана је време кад се не смеју ловити због икрања. Познато је да ово 
време није једно исто за све врсте, као и то да се оно и за једну исту вр
сту мења према приликама и зависи нпр. од топлоте која влада, од ста
ња воде, од исхране рибе, од тога да ли је риба нашла згодно место за 
икрање итд. О томе најбоље сведочи она разноликост која у погледу 
забране лова постоји у рибарским законима разних држава, а још боље 
разноликост у рибарском искуству код рибара једне исте земље (в. нпр. 
брижљиво сакупљене податке о рибарском искуству приликом писања 
Закона о риболову за Хрватску и Славонију, у Гласнику Хрватског 
природњачког друштва, 1892, VII). Не могуhи из наведених разлога та
чно одредити време у које се поједине врсте риба бију, код нас је усво
јено и у Закон унесено оно време кад се према рибарском искуству 
поједине врсте понајвише бију, тако да се забрана лова односи, ако не 
на целокупно време икрања, а оно бар на један део тога времена, и то 
баш на онај који се у нормалним приликама највероватније поклапа са 
правим временом икрања. Уосталом, питање је о томе времену отво
рено и на нашим је природњацима да га брижљивим посматрањем што 
тачније одреде заједно са приликама што утичу на његово мењање. То 
би био једини начин да се исправи очевидан недостатак Закона у томе 

погледу. За ту тачку Закон је оставио и министру народне привреде 
право да је може мењати према стеченом искуству. 

При одређиваљу минималних величина, испод којих се поједине 
врсте риба не смеју ловити, имало се пред очима то да се маса нашега 

прибрежног становништва исхрањује рибом, и то готово искључиво 
ситнијом. Поред свега тога што би штедња ситне рибе, изведена у она
квој мери као што је то у извесним земљама, неоспорно била од велике 
користи за подизање рибарства и обогаhивање река рибом у нашој зем
љи, ипак се мора застати пред фактом да би се сувише строгим забрана-
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ма те врсте, бар засад, довео у питаље опстанак доста великог броја 
наших сељана, који су често силом околности упуhени на исхрану једи
но рибом, а међутим због оскудице продуктивнијих рибарских справа у 
стаљу су хватати само ситнију рибу. Са тих обзира минималне вели
чине, прописане Законом, нису онолике колике би требале бити кад би 
се имало пред очима искључиво подизаље нашега рибарства, не водеhи 

рачуна о данашљим животним потребама приличнога дела нашега 
становништва. У аустроугарском и румунском закону забраљено је 
нпр. ловити шарана и мрену испод 30 см дужине (наводим само наше 
најраспростраљеније рибе). Претераност таквих прописа најбоље се 
огледа у томе што се они ни у самој Аустро-Угарској не извршују, као 
и то што су у Француској, где је рационално рибарство веома усавр
шено, ти прописи много блажи (минималне величине нпр. за шарана и 
мрену сведене су на 14 см). Али, с друге стране, сама заштита која се 
xohe да осигура законом била би илузорна кад би се риболовцима оста
вила апсолутна слобода, односно величине рибе коју смеју ловити. Сто
га су прописи у томе погледу унесени у наш закон такви да, водеhи до
вољно рачуна о приликама и потребама становништва, ипак довољно 
заштиhују ситну рибу и стају на пут ономе досадашљем безразложном 
и до крајности распуштеном тамаљељу ситне рибе. Закон је, уосталом, 
и за ту тачку оставио право министру народне привреде да Је може 

мељати према потребама и стеченом искуству. 

С тим питаљем стоји у непосредној вези и одређиваље минималне 
величине окаца на рибарским пређама. У аустроугарском и румунском 
закону утврђена је величина од 40 мм за све пређе, подразумевајуhи под 
том величином дужину стране четвоространика, што представља једно 
окце, и то кад је пређа влажна. Но, и тај се пропис не извршује због 
своје претераности, пошто је љиме искључена могуhност хватаља рибе 
која мало расте. У Француској су пређе подељене на три врсте, код 
којих су минималне величине окаца утврђене на 40 мм, 27 мм и 10 мм. 
Водеhи рачуна о томе да извесне врсте риба, које су код нас доста ра
спростраљене, никад не расту преко извесне, доста незнатне, величине 

(нпр. кесега, гргеч, кркуша, пеш итд.) и да би љихово хватаље било 
онемогуhено кад би се за пређе, што служе за љихов лов, прописале ис
те мере као и за крупне врсте риба, у наш је закон такође унесена по
дела пређе на три врсте, од којих свака има своју прописану минималну 
величину окаца. Ове су мере блиске онима у француском закону и пот
пуно одговарају нашим приликама. 

Један од поглавитих узрока нестајаљу рибе у нашим унутрашљим 
водама јесте употреба динамита и отровних материја. Поред тога штс 
је овај начин риболова био полицијски забраљен, он се увелико вршис 
по целој земљи, и то у великоме броју случајева баш од оних који С] 
били позвани да га енергично сузбијају. Нарочита тачка у новоме 
закону пооштрава забрану употребе таквих средстава и прописује 
знатне новчане казне за оне који се о љу огреше. 
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У законима неколиких држава забраљена је употреба извесних 
рибарских справа које су се показале штетне. У Француској се, нпр .. 
сматра као штетна употреба пређа које допиру до дна и које, оптере
ћене оловом, вукући се по дну, узнемирују. а каткад и сатиру ситну рибу 
у љеним прибежиштима. Стога је у текућим водама забраљена употре
ба лапташа, кеце и уопште пређа које при маневрисаљу парају дно (Fil
lets tгainaпts), изузевши алове, који раде само на појединим специјалним 
местима, и то под надзором за то одређених државних органа. Тако су 
исто у Француској за поменуте воде забраљени рибарски струкови који 
би се разбацивали по дну и који рибу више израљаве но што је пох
ватају. У Аустро-Угарској и Румунији не постоје такве забране за 
оптере:ћене пређе и струкове, али је забраљена употреба оства и 
уопште свију справа које раљавају рибу, изузевши удице. 

Иако се не може поре:ћи умесност и оправданост таквих забрана у 
земљама као што је Француска, у којој је заштита риболова до крајно
сти изведена, оне би биле веома претеране и готово без циља за наше 
воде. Код нас се крупнија и боља риба и лови баш таквим справама као 
што су пређе, које се вуку по дну, и велики рибарски струкови; губитак 
који би се имао онемогу:ћивши такво хватање крупне рибе извесно би 
био несразмерно претежнији од штете, која се данас причињава 
употребом таквих справа. Нашто, уосталом, по такву цену можда и 
унеколико поди:ћи богатство наших вода, кад би ту рибу било немогу
ћно хватати у оноликој мери која је неопходно нужна за наше потребе? 

Има разлога прописивати такве забране у Француској, где би због густе 
насељености и великих потреба маса риболоваца појурила да се служи 
тим, иначе веома продуктивним, справама, кад би се њихова употреба 
одобрила и где би оне, употребљаване у великом броју, на свима мес
тима и свима водама, заиста брзо опустошиле и иначе рибом много 
сиромашније реке но што су просечно данас ове код нас. Али код нас 
се, бар засад, те справе не употребљују у толикој мери да би љихова 
употреба стављала у изглед осиромашавање наших вода. Осим тога, 
оне су за данас неопходно потребне за хватање оне рибе што подмиру
је животне потребе не баш незнатнога дела нашега становништва. 
Стога ни у наш, као ни у румунски ни Аустро-Угарски закон, није ушла 
никаква забрана поменутих справа, изузимају:ћи прописе за минималну 
величину окаца на пређама. 

Али ипак морамо навести једну празнину која се увукла у наш 
закон о риболову у погледу употребе справа што рањавају рибу и коју 
је веома потребно првом приликом допунити. Код нас се по ритовима, 
кад вода толико опадне да се по њој може газити, риба лови оствама у 
знатним количинама. Такав је лов јако развијен нпр. у Макишу, Гра
диштанском риту итд., где се читава војска сељана, наоружаних ош
трим оствама, разиђе по води и експлорише сваки закутак рита, боду:ћи 
по сити и рогозу, у којима риба налази своја прибежишта. Кад би се 
похватала сва она риба која се тиме избоде, не би се имало шта преба-
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цити овоме начину риболова који је надомаку свакога, па и најсиро
машнијег сељанина и којим би овај на веома јевтин начин подмиривао 
своје потребе у риби. Али од рибе, која се оствама обрани, често се ни 
десети део не похвата, обрањена риба смакне се са оства и утекавши 
болује или угине. Ко је имао прилике гледати кад се риба лови алови
ма по Макишкоме риту, могао је видети колика је количина ухваhене 
рибе веh ровашена оствама и оценити сву штетност поменутога начина 
риболова. Стога би риболов помоhу остава ваљало сасвим забранити и 
што пре попунити празнину која у томе погледу постоји у нашем за
кону. 

На Доњем Дунаву употребљује се још једна врста справа које 
рањавају знатан број крупних риба, не могуhи да их увек похватају и 
задрже. То су познати морунски струкови (такуми), који се у великом 
броју употребљују испод Ђердапа и који су одређени да у путу закаче и 
задрже крупну рибу (моруну, јесетру, сима итд.). Путујуhи уз воду и 
провлачеhи се између великога броја великих, вишекраких и оштрих 
удица, понамештаних по извесном плану и у густим слојевима баш на 
оним местима на која риба мора да удари, ретко се која крупнија риба 
не закачи, било репом, било леђима, било боком, за једну или више 
удица. Отимајуhи се, она се веhином откачи и рањена продужује пут да 
се опет на другоме месту закачи. Закупци Госпођиног вира и Кални
чког риболова, на које наилази ова риба, пошто је прошла кроз Ђер
дап, уверавају да је веома редак случај да ухвате необрањену крупну 
рибу. Риболов помоhу поменутих справа на сваки је, дакле, начин веома 
нерационалан и, кад би се водило рачуна искључиво о рационалности, 

ваљало би га на првоме месту забранити. Али разлози за допуштање 
тога риболова много су јачи од ових малочас поменутих. Та крупна ри
ба, која се хвата морунским струковима, долази нам са Доњега Дунава 
и Црнога мора, где је има у веома великим количинама; она не про

дужује пут даље, веh се у извесно доба године враhа ка мору. То није 
риба која се задржава у нашим водама и доприноси богатству ових, и 
штедети је значило би само доприносити богатству Доњега Дунава и 
Црнога мора, од чега наша земља не би имала никаквих користи. Рибо
лови те врсте извор су знатних прихода за наше погранично становни-. . 
штво; од њега читава села искључиво живе и подмируЈу и своЈе и држа-

вне потребе. Забранити их, значило би онемогуhити хватање те крупне 
рибе, која се пређама (а ове би у томе случају морале бити веома гло
мазне и скупе) несразмерно мање хватано поменутим справама. Осим 
тога, такве би забране само тако могле имати смисла кад би их од своје 

стране увеле све четири суседне државе, нашта ове извесно не би при

стале према данашњем стању дунавских риболова. То су били разлози 
због којих у наш рибарски закон није ушло никакво ограничавање које 

би се тицало риболова на Доњем Дунаву помоhу 11юрунских струкова. 

Једна од важних одредаба Закона јесте она којом се забрањује 
употреба препречних средстава у циљу задржавања рибе у појединим 
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водама. Без те одредбе власници стајаhих риболовних вода у близини 
какве текуhе воде могли би у време кад риба улази у ритовс ради ик
раља и исхране пуштати ову у своје воде, па затим јој препречити изла
зак у време кад се она враhа у текуhу воду. И кад би се то радило у иоле 
веhим размерама, могло би се у томе тражити један од поглавитих 
узрока осиромашаваљу текуhих вода. Иако то досад није код нас рађе

но у осетним размерама (због трошкова са којима су такви послови 
скопчани), ипак је потребно да буде у Закону предвиђена могуhност 
таквих поступака и да се ови унапред забране. 

Што се тиче препречних средстава, којима се риба лови у текуhим 
вода.ма, ова не смеју преграђивати више од половине ширине реке. Ако 
се у Једно исто време лови са више таквих справа, оне све скупа не смеју 

преградити више од половине ширине воде. Исто тако, ни направе у 

води, које се подижу у циљу риболова (заграде, супови итд.), не смеју 
заузимати више од половине речног корита и морају се уклонити у 

време забране риболова, или у случају кад се овај напушта. 
Није редак случај код нас да се речица, поток итд. јазевима одвра

ти од свога корита или пресуши, да би се могла похватати риба која се 

у љој налази. Закон је забранио риболов те врсте, као и уопште од
враhаље или исцрпљиваље воде у циљу риболова. 

Напослетку, као једну од важнијих одредаба навешhемо и ону 
којом је забраљено бацаље шкодљивих материја у воде у којима риба 
живи. Исто тако, забраљено је и спровођеље у љих отпадака из индус
тријских, земљорадничких итд. предузеhа, који по својој природи или 
количини могу риби шкодити. Но, оваква забрана није могла бити 

апсолутна. Дешава се да је општа корист, која се има од каквога пре
дузеhа, веhа од користи која се у дотичном случају има од риболова. У 
таквим случајевима надлежне полицијске власти власне су одобрити 
спровођеље поменутих отпадака и у воде о којима је реч. Таква се 
овлашhеља, уосталом, налазе и у рибарским законима свију земаља и 
лако им Је разумети оправданост. 

Наведимо и то да довде поменуте одредбе Закона, изузевши ону која 
се тиче забране употребе експлозивних и отровних материја, не важе: 

-прво, за воде које редовно сваке године пресушују, и то од вре
мена кад изгубе везу са текуhом водом или са каквом стајаhом водом, . . 
коЈа никад не пресушуЈе; 

- друго, за воде које покаткад пресуше, и то у случајевима кад 
изгубе везу са текуhом водом или са каквом веhом стајаhом водом, а 
међутим у изгледу је да he те године сасвим пресушити (но, за ово је 
потребно нарочито овлашhеље Министарства народне привреде). 

У таквим водама допуштена је употреба свију риболовних справа, 
без икаквих ограничеља, односно величине окаца на пређама, вели
чине пређа, времена икраља и прописне величине риба. Оправданост 
овога лежи у томе што рибу за коју се насигурно зна да he, ако се за 
времена непохвата, остати на суву и поцркати, нема разлога штедети. 
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* 

То би биле најглавније и за први мах код нас најпотребније од
редбе Закона о риболову, које се тичу онога што је најосетније у пита
њу о заштити риболова. Лако је разумети да се Законом за први мах 
нису могли обухватити сви могуhни случајеви и да he се многе мере, 
које је засад немогуhно увести, показати и као потребне и као оствар
љиве по истеку извесног времена. Стога је Министарству народне 
привреде остављено право да према стеченом искуству и потребама 

које се буду указале може само прописивати извесне мере за заштиту 
риболова и подизање рибарства у нашим водама. Оно је нпр. овлашhе
но да може у свако доба потпуно забранити, било местимично, било у 
целој земљи, лов оних риба које су ретке или које се желе умножити 
(такве забране могу трајати највише пет година). Тако исто Мини
старство народне привреде може у циљу размножавања рибе ставити 

под нарочиту заштиту поједина речна места или читаве реке (која 
заштита може трајати до три године); оно може, према показаној по
треби, местимично или у целој земљи забранити или ограничити упо
требу оних риболовних справа које би се показале штетне за рибар
ство. Напослетку, Министарство може у циљу научних испитиваља и 
вештачког гајеља рибе одобрити да се изузетно могу ловити рибе и у 
време забране риболова, а тако исто и рибе које немају најмању допу
штену величину. 

Остаје нам још да наведемо како стоји са применом Закона на 
наше велике пограничне реке Саву и Дунав. Риболов у овима припада, 
поред Србије, још и Аустро-Угарској и Румунији и било би потпуно 
илузорно од једне стране уводити мере за заштиту риболова ако их се 
не би и друга страна придржавала. Законске одредбе за те риболове 
могу се, дакле, уводити тек по заједничком споразуму ових трију држа
ва и морале би бити једне исте за целу партију тих река, што припада 
овим државама. Међутим, поред свега тога, у наш су закон ушле и 

одредбе које се тичу Саве и Дунава, али са том нарочитом напоменом 

да Министарство народне привреде може за те реке обуставити поје
дине или све мере, предвиђене Законом, ако суседне државе не би 

вршиле исте или бар сличне мере. Такве су одредбе ушле у наш закон 
стога што се оне приближно онакве какве се код нас веh налазе у зако

нима тих суседних држава и што их ове државе досад нису остваривале 

једино због оскудице сличних прописа од наше стране. Сад, кад и Срби
ја има свој рибарски закон, самим тим има се основица за споразум, и, 
кад овај буде извршен. предузеhе се и за Саву и Дунав све мере потре

бне за заштиту риболова у тим рекама. Ми hемо другом приликом де
таљно изнети обзире које би требало имати с наше стране при усвајаљу 
рибарске конвенције са суседним државама; овде наводимо само то да 
тежина питаља не лежи толико у риболовима у Сави и Дунаву, колико 

у ритским риболовима, који се нпр. у Аустро-Угарској врше у огром-
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:IИМ размерама и који представљају поглавити узрок нестајању рибе у 
Јоменутим двема великим рекама. 

Наведимо и то да је од стране Аустро-Угарске и Румуније досад 
-rиљено више покушаја да се изврши поменути споразум и да се зајед
шчком рибарском конвенцијом предузму мере које би подигле ри-
5арство у тим досад већ прилично осиромашеним рекама. Ти су поку
nаји остајали без успеха са оскудице рибарског закона у нашој земљи 
ri недовољне пажље, која је досад од наше стране указивана томе пита
љу. Надати се да he сад, кад се и код нас увидела потреба заштите ри-
5олова и љеговог регулисаља на начин сличан ономе на који је она 
flзведена и у осталим уређеним државама, више пажље поклонити пи

таљу о рибарској конвенцији, кад се оно поново буде појавило, и да he 
:;е и код нас наићи на готовост да се ово једном реши. А ово би било по
требно нарочито стога што пре учинити, што су до извршеља споразу
ма обустављене све мере, прописане посебним законима Србије и Ayc
rpo-Угарске за риболов у Сави и Дунаву, те је тако он данас потпуно 
незаштићен и остављен на милост и немилост онима који се љим баве. 

Завршујући, нека нам је допуштено приметити колико су, према 
овоме што је довде изложено, обзири који се морају имати при изради 
рибарског закона разноврснији од оних са којима се има посла при 
изради закона о сувоземном лову. Начини риболова, справе које се у 
љему употребљују, прилике потребне за опстанак, расплођаваље и 
кретаље рибе представљају разноврсност много већу од оне на коју се 
наилази код обичног лова. Осим тога, питаља те врсте нарочито поста
ју сложенија кад се мора водити рачуна, као што је то овде случај, о 
заједничким правима трију суседних држава, које се не налазе у исто
ветним приликама у погледу риболова и од којих свака има своје вла
стите интересе у томе питаљу. 

Овакав какав је, Закон о риболову, о коме је овде била реч, ако се 
буде озбиљно примељивао, извесно he допринети да се подиже ри
барство у нашим унутрашљим, данас рибом сиромашним, рекама и ре
чицама. А није потребно наглашавати да he сваки закон у томе погле
ду бити илузоран ако се не буде најозбиљније и са преданошћу извр
шавао од стране оних којима је поверено стараље о љему.*) 

Найо.мена.- Приликом говора о минималној величини окаца, до
пуштеној на рибарским пређама, подвукла се једна мала погрешка, коју 
овде исправљамо. Величина од 40 мм за све пређе утврђена је само у 
Ау стр о-Угарском закону; у Румунском она важи само за пређе, којима 
се хвата крупна риба. За пређе које хватају само ситну рибу (испод 20 см 
дужине допуштена су окца до 25 мм, али тада целокупна дужина пређе 
не сме изнети више од 10 квадратних метара. Напослетку, за омаље 
реке и потоке у унутрашљости земље допуштена је за пређе, што 
хватају ситну рибу (испод 15 см) најмаља величина окаца од 20 мм, али 
тада целокупна површина пређе не сме бити већа од 2 квадратна метра. 

(Бeoipag, 1899. i.) 
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ИНИЦИЈАТИВЕ ЗАКОНОМ О 

РИБОЛОВУ 

3 акон о риболову од 27. маја 1911. године, поред осталих одлика 
КОЈе он има према староме закону у погледу саме заштите 

риболова у нашим пограничним и унутрашљим текуhим u 
стајаhим водама, има једну нарочиту своју страну којом улази у 

ред наших најкултурнијих привредних закона. Та се страна састоји у 
нарочитом подстицаљу приватне иницијативе за подизаље рибљака у 
земљи и у обавезама које држава, по томе закону, узима на себе да на 

све могуhне начине, и материјалном и моралном помоhу, даје подстре
ка рационалноме рибарству у земљи. Правилником за извршење тога 
закона од 24. априла 1912. г. прецизиран је у појединостима начин на 
који he то држава чинити и ми налазимо да he бити од интереса скрену
ти нашим привредницима пажњу на то и дати им у томе погледу извес

на обавештења која им могу бити од користи. 

Под рационалним рибарством има се разумети не само паметнс 

коришhење природног богатства риболовних вода, веh и то у првоме 
реду - и гајеље риба и подизаље рибљег подмлатка. Ово се чини по
главито у вештачким рибњацима, са димензијама и програмом рада 
који зависе од циља што се има пред очима, од месних прилика којима 
се располаже и од капитала који се мисли уложити. У нас је и пре овога 
закона било појединих приватних покушаја таквога начина рада којu 
су, да су се могли одржати и до краја извести, могли бити клица за по

слове те врсте у целој нашој земљи. Али то није било могуhно, не 
искључиво из оскудице иниL,ијативе и интересоваља за те послове веt 
и зато што за њих није било никакве заштите и што су се и подигнутЕ 
рибњаци морали запуштати пред немогуiшошhу да се одрже и развију. 

Законом о риболову и правилником за његово извршење дата је 
подизаљу рибљака у нашој земљи не само довољна заштита, веh и под
стрек, на све могуhе начине којима држава може располагати. Заштит2 

се састоји у осетним казнама за оне који сопственика рибњака буду нс 
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ма који начин штетили или га ометали у послу. Подстрек, о коме hемо 
се нарочито у овоме чланку позабавити, састоји се у овоме: 

1. Један од главних узрока слабом интересоваљу наших привред
ника за рибљаке, за које у земљи има у изобиљу подесних прилика, 
лежи у непознаваљу посла, у неизвесности и сумљи са којом се у нас на 

то гледа. Сваки би се радо тога латио кад би му било јасно шта треба 
да ради, на који начин треба да искористи природне прилике које му се 
за то нуде и на који he начин најлакше и најпрактичније доhи до по
требног рибљег запата и однеговати га до потребне величине. Законом 
о риболову предвиђено је да сама држава, у циљу даваља угледа, узме 
иницијативу за то, на тај начин што he сама остварити известан број 
државних рибљака у земљи, са свима постројељима за расплођаваље и 
гајеље рентабилних врста риба, на којима he се моhи давати и поуке из 
рибарства и упутства за подизаље маљих и веhих рибљака, као и про
давати или раздавати рибљи запати приплодне рибе (чл. 8 Закона; чл. 
5 и 39 Правилника). У томе циљу Министарству је народне привреде 
веh ове године стављен на располагаље потребан кредит и оно је веh 
предузело шта треба да се у кратком времену остваре два повеhа углед
на рибљака: један на имаљу пољопривредне станице у Ваљеву, а други 
на државноме имаљу у Добричеву. Први he, са потребним мрестили
штима, младичљацима и рибљаком за исхрану имати површину од десе

тину хектара, а други нешто више. Они he, кад буду довршени, бити 
прави расадници културнога рибарства у нашој земљи и несумљиво је 

да he омогуhити и изазвати послове те врсте код наших привредника и 
предузетника. 

2. Министар народне привреде овлашhен је давати при подизаљу 
рибљака нарочите повластице приватним лицима, удружељима, оп
штинама, срезовима, окрузима и манастирима. Те се повластице састо

је: у уступаљу за 10-25 година, бесплатно или по уговореној цени, поје
диних стајаhих вода или области текуhих вода подесних за вештачке 
рибљаке, или појединих земљишта на којима се могу начинити такви 
рибљаци, кад су те воде на државним или у државној интервенцији при 
прибављаљу потребних права кад такве воде или земљишта нису 
државна својина; у уступаљу или прибављаљу права службености на по
требна земљишта уз рибљак, као и земљишта за јазове, доводе, канале 
и пут за приступ рибљаку; у испуштаљу, кад за то има довољних разло

га, да повластичар може у државним шумама и адама сеhи потребно 
пруhе, коље и трску за постројеље, заграђиваље и осигураље рибљака, 
и у ослобођаваљу од порезе на рибљак и приходе од овога за првих 
десет година рада (чл. 9 Закона). Правилником су прецизиране погодбе 
и формалности за стицаље и одржаваље такве једне повластице (чл. 7, 
8, 9, 10, 11. Правилника); оне су такве природе да се ономе ко се озби
љно мисли одати пословима рационалног рибарства одиста излази на 
сусрет са свима могуhним олакшицама, а да је, напротив, онемогуhена, 
или бар јако отежана, свака неозбиљна или спекулативна намера. 
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З. Да би се што јаче подстакла приватна иницијатива за подизаљt 
рибњака, поред наведених олакшица, заштита и повластица, министщ 
је народне привреде овлашhен и материјалном помоhу подстицати првt 
покушаје те врсте. Та помоh може бити: или у облику награде за веl 
отворен рибњак (10-30 динара од ара водене површине рибњака, прем; 
његовој величини, техничкој изради и циљу коме има да послужи), иш 
у облику зајма из Државне класне лутрије са интересом 4% при подиза 
њу веhих рибњака, за чије је остварење потребан веhи капитал. Првен 
ствено право на награде имају рибњаци намењени расплођавању рибt 
и гајењу свога рибљег запата, а првенствено право на зајам имају ри 
барске задруге које би биле основане у циљу вештачког расплођавањ; 
и гајења рибе у веhим размерама. Погодбе и формалности за одобрељt 
таквог зајма прецизиране су чл. 37 и 38 Правилника. 

Материјална подлога, која је стављена на располагање министр; 
народне привреде за такво подстицање приватне иницијативе, састојi 
се у овоме: 

а) Установљен је у томе циљу фонд за унапређивање рибарства; 
земљи, којим рукује Управа фондова, а располаже Министарство на 
родне привреде и у који улазе: приходи од експлоатације државних ри 
болова и рибњака; приходи од новчаних казни по закону о риболову 
приход од пропалих кауција предвиђених тим законом; приходи доби 
јени продајом државних рибарских карата и од закупа државних рибо 

лова. 

б) Приход Државне класне лутрије, у размери у којој Министар 
ства народне привреде нађе за корисно употребити за ову нову привре 
дну грану у нашој земљи. Члан 5. закона овлашhује министра да из тог; 
прихода својим решељем издаје потребне суме за организацију, уређе 
ње и експлоатацију државних рибњака и риболова; члан 35. закош 
оставља министру право располагања тим приходом при одобравању I 
издавању зајмова за подизаље рибњака веhих размера. 

Законодавно је тело, као што се види и ставило у дужност Мини 
старству народне привреде да о подизању рибарства у земљи поведt 
нарочиту бригу помажуhи на поменуте начине приватну иницијативу, 1 

ставило му на располагање сва за то потребна средства. Ова су таква 
да се одиста ни у најкрупнијим земљама не би могло ништа више у томt 
погледу тражити. С друге стране, њихова је употреба тако добро Зако 
ном и Правилником регулисана да не може бити бојазни да he се ош 
узалуд исцрпљивати и да неhе водити намељеном им циљу. Одредбе с~ 
Закона и Правилника у томе погледу такве да сваки неозбиљан иш 
спекулативан покушај повлачи са собом осетне материјалне штете, ка< 
што су: пропадање кауције и губитак повластичарских објеката, с: 
свим оним што је на љима урађено, саграђена и утрошено. То је једн: 
врло добра и важна страна данашљег Закона о риболову и правилник: 
за љегово извршење, о којој, да се није за времена мислило, Закон би 
поред најбољих намера законодавног тела, морао промашити свој циЛ: 
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Остаје још да се они који имају воље и могућности за ову врсту 
посла користе олакшицама којима им држава и Закон о риболову 
излази на сусрет. Ништа не стоји на путу томе да се ово одмах отпочне 
чинити и Министарство је народне привреде готово да одмах чини упо
требу од овлашћеља које је добило тим законом. Међутим, има један 
узрок због кога то треба за једно кратко време одложити, баш у инте
ресу сигурности посла и да би цела ствар још у почетку била стављена 
на што сигурнију основицу. Наиме, у државним рибљацима, на чијем се 
подизаљу сад ради, расплодиће се запат баш оних риба које најбоље 
напредују у рибљацима онакве врсте каква he се код нас имати, и с који
ма се може са сигурношћу рачунати на успех. То би нарочито био че
шки шаран, као најрентабилнија риба за рибљаке, који и знатно брже 
расте и јаче се плоди од остале рибе, али кога је данас, у тако малим 
количинама као што би се тражило за обичне приватне рибљаке, гото
во немогућно добавити. Кад бар један од пројектованих државних риб
љака буде остварен, за љега he се одмах набавити са стране велика ко
личина приплодних чешких шарана, тако да ће такав рибљак, са транс
портним средствима за пренос живе рибе на веће даљине, моћи у дово
љној мери снабдевати приватне рибљаке који се буду подизали. Тиме 
he бити решено за сада врло тешко питаље о првом снабдеваљу поди
гнутих рибљака рентабилном врстом рибе, а тиме he нестати и послед
ље тешкоће да се приђе послу распростираља рибљака у нашој земљи. 

(Бeoipag, 1912. i.) 
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род са експедицијом г. др Михаила Петровића и његови 
сапутника, после дводневног бављења на острву Антикости Ј 
разгледаља колоније на њему, обишао је око целог острва, п; 
продужио заливом Светог Лорана у правцу француске коло 

није у тој области, острва Сен-Пјера и Миклона, центра највећих рибо 
лова на кугли земаљскОЈ. 

То су два острвца, са вароши истог имена, која су још једино при 
падништво Француза што је остало од некадашње простране Фран 
цуске Канаде. Оба се острвца налазе у близини јужне обале велико 
острва Њуфаундленда (Тепе Neuve) које припада Енглезима. 

Нешто на југоисток од тих острва налази се светски чувен прос 
трани њуфаундлендски пешчани спруд, чија дубина не прелази двест; 
метара и на коме је зборно место риба грабљивица једног пространо 
дела Атлантског океана. 

Спруд се пружа на југоисток од великог острва, и његове димен 

зије, дужина и ширина, прелазе хиљаду километара. На томе се спруду 
и у његовој близини, сукобљавају топла Голфска струја, која долази и 
топлих вода средње Америке, и хладна Лабрадорска струја, која долазЈ 
из северне поларне области. Свака од ових струја носи са собом планк 
тон и друге ситне организме који су прилагођени топлоти ових вода. 

На простору где се те струје сукобљавају, сиhушни организми кој' 
оне носе наилазе на разлику температуре КОЈа изазива љихову пропас1 

Милијарде тих организама лебде изумрле под површином Океана, и њ 

љих се. као на сигуран плен, скупљају најпре ситне рибе које се њим' 
хране. па за ови111а и крупне рибе грабљивице које се хране том ситно~ 
рибом. Од свих тих грабљивица највише има бакалара, који је у огром 

ним густим .Јати111а распрострт по целоме пространом спруду. 

За то рибље богатство сазнало се још одмах после проналаск 

Канаде 1535. године. и француски океански рибари први су похитали д 
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Сл. Ј. - Тийови u,yфayugлcu,qcкux puuapa 

га у што веhој мери експлоатишу. За њима су одмах дошли енглески, 
холандски и скандинавски рибари, и на томе су месту у више прилика 
вођени ратови око права риболова. Напослетку је постигнут један спо
разум у томе погледу, и данас тамо лове неколико хиљада рибарских 

бродова и бродиhа француских, енглеских, скандинавских и америчких. 
У тој је риболовној области брод са сапутницима г. др Петровиhа 

провео три недеље, посматрајуhи интензиван рад рибара, живот који 
они воде, начине риболова и препарирање уловљене рибе. 

Риба која се ту лови готово је искључиво бакалар (шаше), дужине 
од пола метра до један метар и шездесет сантиметара. Лови се или . . 
удицама или великим мрежама коЈе по дну вуку Једрењаче, парни или 

моторни бродови. 
Бродови полазе из Европе између 5. и 20. марта. Растојање од њу

фаундлендских спрудова износи отприлике пет хиљада километара; 
путоваље једрењача до њих траје по повољном ветру око петнаест да
на, а при неповољним ветровима и до шест недеља. Парни и моторни 

бродови прелазе то много брже. 
Једрењаче опремљене за тај риболов имају обично посаду од 

једног капетана, његовог помоhника, два шефа, двадесет четири риба
ра, једнога дечка ("малог", како кажу наши морнари) и једног кувара. 
Такав брод носи са собом двеста до двеста педесет буради са сољу, за 
сољење рибе, по четрнаест рибарских чамаца, сто хиљада удица за 

струкове и сву осталу рибарску опрему. Парни и моторни бродови раде 
с великим мрежама, једном врстом огромне кесе која гута све што сре
тне на своме путу по морском дну; вучена је бродским машинама. 

Посао око риболова веома је напоран и захтева нарочито издр

жљиве и прекаљене људе. Океан је у тој области ретко кад миран. Јаки 
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ветрови и буре у њој су најобичнија и свакидашња ствар. Мокри од 
главе до пете, ти људи раде месецима без одмора, не осетивши ни 
тренутка да имају под собом чврсту и мирну подлогу. Не зна им се ни 
дан ни ноћ, ни време обеда. Риба наилази у масама и густим ројевима. 
Не сме се губити ни тренутка ако се мисли вратити у Европу са мага
цинима пуним усољене рибе, што је амбиција и скоро питање части за 
свакога њуфаундлендског рибара. А магацини могу примити по неко
лико стотина, па и коју хиљаду тона рибе. 

Доста велики број преморених прозеблих рибара подлеже. Њих 
сахраљују на морнарски начин, бацањем у дубине Океана са теретом 
везаним за ноге. Велики проценат буде подављен заједно са бродом и 
целим ловом. 

На француским обалама Атлантског океана постоје рибарска 
гробља, са читавим редовима крстава један до другог, али у њима није 
нико сахрањен; то су само зборна места ожалошћених удовица и деце 
оних што су остали далеко тамо преко Океана, на дну побеснелог мора. 

Уловљена, грубо очишћена и усољена риба, кад су магацини веh 
пуни, превози се у Европу и предаје нарочитим фабрикама, које је 
понова препарирају и суше, па у осушеном стању пуштају у продају в 
потрошњу. У Француској постоје две такве велике фабрике, у Сен
Малоу и у Бордоу, поред других мањих. Треба приметити да исушею: 
бакалар који се продаје код нас није ни изблиза онако добро препари
ран као онај у француским и енглеским сушионицама. 

На њуфаундлендским спрудовима (Вансs de Тепе Neuve) брод с<: 
сапутницима г. др 

Петровића остао је 
три недеље. Тако су 
они могли да учес

ТВУЈУ у великоме ри

болову, да посматра

ју рад рибара, живот 
КОЈИ они проводе, на

чине риболова и пре

парисање уловљене 

рибе на лицу места. 

За време љихо

вог бављеља у тој 
области стигао је из 
Француске болнички 

брод "Сент Жан 
д' Арк" са специјал
ном 1\!ИСИЈОI\! да поку

пи и прими оболеле 

француске рибаре и 

врати их у домовину. Сл. 2. - ЕсюtАtска колиба 1ta Лабра_qору 
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Брод је у исто време донео и пошту из 
Француске, и лако је замислити радост 
оних који су, у тој за њих бескрајној 
удаљености од својих, и у онаквим при
ликама у каквим се месецима налазе, 

добили писма и поздраве од својих 1\!ИЛИХ 
и драгих. 

После три недеље, чланови експе
диције пришли су са риболовних спрудо
ва обали Њуфаундленда и посетили ре
зиденцију енглеског гувернера великог 
острва, варош Сен-Џонс. 

То је једна потпуно модерна и уре
ђена варош са електричним трамвајима, 
аутобусима, великим базарима, првоклас
ним хотелима и тако даље, што изнена

ђује кад се помисли на то где се она на
лази. Одатле полази железничка пруга за 

371 

АТЛАНТСКИ 
ОКЕАН 

унутрашњост острва, врло сиромашну и Сл. 3. - Ociiipвa Лабраgор и Њу-
са врло разређеним становништвом. фаунgленg 

Главна индустрија у Сен-Џонсу је 
препарисање рибе, поглавито бакалара. Риба се види и осећа на сва

коме кораку. Ваздух је пун задаха од рибе. О риби се само и говори, и 
по кућама, и по кафанама, и по улицама, и у трамвајима. Ретко ко кога 
сретне улицом да не носи у руци бакалар: људи, жене, деца, царински и 

полицијски чиновници, шофер који једном руком управља аутомоби
лом а другом, испруженом ван аутомобила, држи за вилице бакалара, 

са кога путем капље крв. Кад се уђе у какву галантеријску радњу или 
дрогерију, одмах се застане од рибљег задаха: ту је неко време пре тога 
било стовариште уловљеног бакалара, или је такво стовариште још у 
подруму те зграде. 

Из Сен-Џонса брод је окренуо право на исток преко Океана, у 
правцу пролазног пристаништа Ла Рошел. Океан је преполовљен за 
недељу дана, без икаквих догађаја које би вредело помиљати. 

(Бeoipag, 1933. i.) 
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но што у техници морских риболова нису учинили векови, 
учинило је последљих педесет година. За тих педесет година 
та је техника толико измељена да се данашљи старији рибари, 
морски вуци, који су у морским риболовима провели свој век, 

не могу више у томе снаhи и да се само запрепашhују ходајуhи по ри
барским пристаништима у којима су они некад господарили, кад виде 
како све то данас изгледа. Њихови некадашљи рибарски једрељаци, 
барке, бродиhи или гоелете, којима су обављали ондашљи индустриј
ски риболов у даљним морима, а чиме су подмириване потребе стано

вништва у риби, изгледају према модерним парним или моторним ри
барским бродовима као сељачка воловска кола према најмодернијем 
аутомобилу. Оно што је некад тражило само људску снагу, и то најсна
жније морске вукове, данас захтева само разумеваље рада машина и 
справа на броду и искоришhаваље оног што даје данашља риболовна 
техника, немајуhи нимало потребе за какав људски физички напор. А 
поред свега тога, количине рибе уловљене са таквом опремом несра

змерно су веhе од оних које су ловили некадашљи примитивни рибар
ски бродови. 

До пре које године, свакидашље потребе за морском рибом у поје
диним земљама подмиривали су обични рибарски чамци и омаљи при
брежни бродиhи, без машина или са слабом помоhном машином, која је . . 
радила само кад нема ветра, увек са Једрима КОЈИМа се по ветру ма

неврисало, било да се путује до места на коме he се ловити, било да се 
по мору разбацују и вуку мреже које he ловити рибу. Није се смело 
много удаљивати од обале и отискивати далеко на морску пучину, јер 

се риба тада не би 1\!Огла довозити у свежем стаљу на потрошачка тр

жишта. Хладњача. које би за дуже време задржавале рибу непокваре
ну, ретко Је било на коме броду, а и кад их је било, 11rогле су рибу задр
жати у исправном стаљу само за који дан дуже но без хладrъаче. Ри-
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барски брод без хладљаче морао се враhати своме пристаништу после 
24-30 часова, а ако је имао хладљачу, 1\Югао је ловити још 2-3 пута то
лико времена. Кад је море мирно, рад је био немогуhан, јер се брод није 
могао кретати без довољно ветра; кад је бура, платна су се морала 
скупити, често са опасношhу живот<1, и рад је опет био немогуhан. До

тле уловљена риба кварила се и t-юрала се бацати натраг у воду. Брод 
покадшто није доносио ни по који квинтал рибе и рибари су, незадово
љни и забринути за опстанак својих породица, журили на ново путо
ваље у лов. 

Велики, индустријски риболов вршиле су рибарске гоелете са по 
20 до 30 момака, које су ишле на даљна путоваља, у исландске или 
љуфаундландске воде, где их је вековно искуство научило да има рибе 
у изобиљу, и то оне рибе коју се исплаhује солити и у таквоме стаљу до
носити је на велика рибарска тржишта ради продаје. А та је риба била 
искључиво бакалар, кога на појединим пространим морским простори
ма на северној хемисфери има у невероватним количинама. Друга уло
вљена риба се бацала натраг у море да не запреми место у бродским 
магацинима, јер кад усољена дуго стоји, меља структуру меса и постаје 
неподесна за трговину. 

Гоелете су ловиле искључиво удицама. Један од највеhих таквих 

једрењака, рибарски брод "Мартин Печур" из Сен-Малоа, и који је пре 
светског рата годинама ловио по исландским и љуфаундлендским риб
љим ловиштима, носио је по 150 000 челичних удица, исто толико крат
ких конопчиhа који he везивати те удице за дебље конопце од по 125 
метара дужине, 750 таквих конопаца и др.; за сољеље рибе носио је по 
300 до 400 тона соли, и тако даље. У бродске магацине било је сложено 
све што треба за далеки пут, а да се ништа не мора за време пута и лова 
набављати, јер се морало проводити по шест месеци у потпуној осам
љености од осталог света. Магацини брода могли су примити по 300-1 000 
тона усољене рибе, према величини брода и његовом унутрашњем рас

пореду. 

Кад се брод, у среhном случају, напунио рибом, за време једне се
зоне, рада од шест месеци (са путовањем), или кад се приближи крај 
сезоне, он се, са онолико рибе колико је дотле буде имао, враhао преко 
океана своме пристаништу у Европи. И то би све ишло тако кад би 
ствари ишле тачно по програму. Али то није баш тако чест случај. 
Било при самоме раду, било при путоваљу од ловишта до Европе са 
пуним товаром рибе, имало је компликација које су чиниле да се ствари 
дешавају нешто друкчије, понекад и фатално. То је стварало рибарске 
трагедије које узбуђују осетљива срца и које су бивале предмет узбуд
љивих романа. У појединим рибарским местима на француским, енгле
ским, норвешким и данским обалама могу се видети рибарска гробља у 
којима читав ред гробова носи један исти тужни натпис на каменим 

споменицима: "Х. У. који је остао на дну океана на исландском ловишту 
заједно са својим верним друговима маја 18 ... године." 
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Од пре педесетину година почели су се појављивати парни мре
жарски бродови, испрва само за свакидашњу потрошњу рибе у при
брежним местима и онима што су са њима у доброј саобраhајној вези. 
Бродови су били у први мах мали и слаби, па пошто су тешко издржа
вали буре, и како је на њима било мало места за уловљену рибу, уви
дела се потреба да се конструишу велики парни или моторни бродови 
који he се рентирати при великим риболовима. 

Данашњи парни мрежарски бродови могу да приме у своје мага
цине по 8-10 000 тона рибе, а понеки брод и више. Такви бродови не 
само да издржавају најјаче буре, веh и не прекидају рад за то време. 

У последње време се за индустријски риболов све више конструи
шу велики моторни бродови са дизел моторима од 1 000-1 200 коња 
снаге. Цистерне за нафту примају по 300 тона нафте. Брод прави по две 
до три даљне експедиције за време сезоне лова и донесе у своје прис
таниште по 10 до 12 000 квинтала рибе, покадшто и више. Имао сам 
прилике разгледати такав један велики, модеран рибарски брод који 
носи име "Виктори:ја". На њему је од особља: капетан и његов помо
hник, 3 маринска официра инжењера, 4 механичара, рибарски мајстор 
и 42 стручна рибара, поред кувара, његовог помоhника и неколико 
дечака. Трошкови су му за време путовања и лова велики; само храна и 

пиhе стају хиљаду франака дневно, али у једној осредњој сезони лова 
брод за своје две туре донесе по два до три милиона франака рибе. Ина
че, обични, мањи мрежарски бродови, при мало бољем лову, улове за 
пола до једног милиона франака рибе, али су им зато и трошкови знат
но мањи. А дешава се и то да, кад је лоша сезона, предузеhа буду још и 

у дефициту. 

Мрежа којом се обавља такав индустријски риболов има општи 
међународни назив "тровл". Она се састоји из простране количине кесе 
исплетене од танког конопца, дугачке 60-70 метара, чији отвор, што у 
путу гута рибу, обично има ширине 30-40 метара, кадшто у највеhим 
бродовима и по 50 метара. Врх коничне кесе је зарубљен, и то се зару
бљење продужује у један ваљак од врло јаке, ситно плетене пређе који 
се на своме задљем крају затвара Једним кроз њега пронизан:им коно

пчиhем. На предљем крају кесе, ономе што зјапи отворен и гута све 
што у путу сретне, налазе се два по 2-3 метра дугачке, а 2 Jl·reтpa високе 
табле од тврдих басада и гвожђем оковане. За те се две табле везује по 
један јак челични кабл који иде од табле до самога брода и добро је 
везан за овај. Кад из брода избачена у море мрежа сиђе на дно и брод 
пусти своје паганске ма шине да раде, оба се кабла (састављена у један 
који се продужује до брода) затегну, табле се усправе и тако успра

вљене 3ау3г-,rу положај кос према правцу вучења, па тако косо вучене 

теже д::t се једна од друге удаљују и 111режу растегну. То учини да се ксса 
од 1\rреже отвори колико год то донушта њена ширина, па да тако раз

јапљена и вучена по мпрско11r дну гута све на шта наиђе. Риба која тако 
буде од мреже прогутана, не излази више из ње. Кад се, после вучења 
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од 2-4 сата мрежа машински извуче па брод, њу дочекује читав ред за 
то постављених рибара и прикаче је на нарочите дизалице које јој кесу 
издигну над палубу брода; кад је то учиљено, отвори се задњи део кесе 
и риба покуља из ове по палуби. Тај је моменат врло интересантан, па 
и узбудљив за оне који нису имали прилике тако шта видети; кад је лов 
издашан, кеса изручи по неколико тош:1 рибе, са разјапљеним устима, 

избуљеним очима, још праhакајуhи се по палуби. И тада на броду 
почиње да се сортира, пере, чисти и слаже у магацинима. Електрична 

светлост бљешти на броду, замењујуtш некадашње бедне петролејске 
лампе, или још раније лампе са уљем. Усавршене машинске инста
лације замењују људску снагу до крајњих граница. Читава водоводна 
мрежа за морску и дестилисану воду чини испирање риба лаким, брзим 

и потпунијим, па се риба и брже и боље преради но што је то бивало на 
некадашње примитивне начине на рибарским бродиhима и гоелетама. 

Али, имајош једна битна разлика између некадашњих и модерних 
морских индустријских риболова. 

Ранији такви риболови лиферовали су само бакаларе; то је једина 
риба која се могла хватати у масама и усољена издржати све промене у 
току времена, и одржати се онаква каква се тражи за трговину. За то се 

морало иhи на даљна риболовна места, путујуhи до њих недељама, 
кадшто и месецима; од уловљене рибе задржавао се само бакалар, па и 

оне које на тржиштима имају највишу цену бацане су натраг у море. 
Ишло се на исландска или љуфундлендска ловишта, где је радила чи
тава флота гоелета, а доцније парних рибарских бродова. У време кад 
сам 1933. године био са океанским рибарима на Великом платњу, на 
љуфундлендском ловишту, на љему је, поред неколико стотина гоеле
та разних народности, ловила и 56 само француских парних мрежар
ских бродова. Први такви бродови појавили су се на тим ловиштима 
1904. године. Од тада су они почели ловити са таквим успехом по тим 
даљним и хладним водама, да су се одмах у Француској, Енглеској, 
Норвешкој, Данској и Америци образовала акционарска рибарска пре
дузеhа, за чији рачун су на брзу руку конструисани такви нови или 
преправљени стари и теретни бродови и одмах слати на ловишта. 

Али, за свакидашљу нотрошњу рибе у тим земљама усољен и из 
даљине доношени бакалар није много значио; била је потребна огром
на количина свеже рибе свих врста. Ту је потребу раније подмиривала 
прибрежна флотила рибарских барки и бродиhа једрељака, а доцније 
флотила нарочито за тај посао конструисаних парних мрежарских бро
дова, који се у последље време замељују моторним бродовима. Таква је 
флотила ловила само на маљим одстојаљима од обале, која су допушта
ла да се риба доноси у још свежем стаљу на рибља тржишта у већим 
морским пристаништима. Међутим, потреба за свежом рибом све је 
више расла. Риболов, онакав какав је у то време вршен, није могао 
задовољавати ту потребу, па се морало отискивати даље на пучини и 
тражити риба по удаљенијим морским просторима. 
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Да би се задовољила та потреба, почела су се образовати моhна 
акционарска предузеhа са милионским капиталима, за чији су рачун 
конструисани огромни моторни бродови, са хиљадама коња снаге и са 
опремом која је последља реч модерне технике. Ти су бродови тада 
упуhени, не у исландске, њуфаундлендске или грендландске хладне 
воде да лове и сале бакалара, веh у топле воде океана да траже све 
врсте потрошачких риба и да их у свежем стању доносе на европска 
тржишта. Пронађена су богата ловишта дуж афричких обала, где је, на 
пример, у околини Бизерте и Табарке рибарски мрежарски брод 

наилазио на толике масе рибе да се од ље цепала мрежа исплетена од 
конопаца; затим, на простране пешчане платое између Канарских остр

ва и Белог предгорја; на муљевита ловишта у водама Азорских острва 
и Мадере; на чувени подморски плато удаљен на стотинак километара 
од азорског острва Фајал, познат у рибарском свету под именом "Плато 
принцезе Али се", необично богат сваковрсном рибом, а нарочито бе
лим туњевима, и тако даље. 

Такви модерни рибарски бродови опремљени су за путоваља од 
10 000 километара, рачунајуhи ту и рад на ловишту, без потребе да игде 
свраhају ради снабдеваља. Они раде тачно као сат, знајуhи на који сат 
тачно време кад he се вратити у своје пристаниште и истоварити уло
вљену рибу. Они су радио-телеграфијом сваки дан у вези са управом 
предузеhа коме припадају, извештавају га о успеху лова, обавештавају 
се о ценама појединих врста риба, добијају од предузеhа упутства о 
томе која је врста рибе више, а која маље потребна и тако даље. Уло
вљена риба се на броду шаље у простране хладљаче које се хладе, не 
ледом, веh расхлађеним ваздухом. Свакога сата кеса велике мреже, ма
шински извучена над палубу брода, изручи на ову по неколико тона 
сваковрсне рибе, која се за кратко време од 1/г 1 сата сортира, испере 
и сложи у фригорифичке просторије по сортама. Колика је моhност 
такве рибарске опреме, може се видети из овога упоређеља: обичан 

мрежарски једрељак из Ла Рошела, ловеhи у Гасконском заливу, и то 
само при доброме лову, доноси у своје пристаниште око 12 тона рибе за 
месец дана; модеран, велики моторни рибарски мрежарски брод излови 
дуж обала Мауританије, насигурно више од 12 тона употребљиве рибе 
на дан, поред огромне масе рибе од мале вредности, коју враћа натраг 

у воду. 

Рибарска флота пред овај рат успела је да пуној мери задовољи 
потрошњу свеже рибе у великим поморским земљама, и била је на путу 

да се још више развије и унапреди. Она је само у Француску, у послед
ље време, пред рат, доносила око 250 000 тона свеже рибе, колико изно
си редовна годишња потрошња у тој земљи. Сад је све то стало; ти су 
бродови или затворени у пристаништима, или су употребљени у рату на 

мору за патролну службу и чекају крај рата да би се, ако остану читави, 
вратили на своју редовну службу. 

(Бeoipag, 1941. i.) 



ЛОВ У ВЕЛИКИМ ОКЕАНСКИМ 
ДУБИНАМА 

ма неUiто виiUе од сто година откако се сазнало да и у 

великим океанским дубинама има органског живота. Пре 
тога није се могло ни замислити постојаље органског света 
у морским дубинама у које не допире сунчана светлост и где 

је огроман притисак воде. За сунчану светлост сматрало се као утвр
ђено да она не допире у морску воду дубље од 200 метара. На сваких 10 
метара и 7 сантиметара дубине повеhава се водени притисак за по једну 
атмосферу, тако да је, на пример, на дубини од 2 014 метара притисак 
од 201 атмосфере. Који би то организам могао издржати такав прити
сак? 

Међутим, крајем XVIII и почетком XIX века ухваhени су неки 
организми на великим дубинама. Тако је експедиција сер Џона Роса 
1818. године извукла мрежом из дубине од 1 830 метара зеленкасти муљ 
у коме су нађени живи организми; удицом, спуiUтеном у дубину од 1 465 
метара ухваhена је морска звезда. Син сер Џона, онај UITO је пронаiUао 
северни магнетни пол, вукуhи нарочиту, за дубинска истраживаља про
јектовану и конструисану кесасту мрежу по морском дну у северној 
поларној области, извукао је мноiUтво дотле непознатих животињица 

UITO живе у муљу на великим дубинама. Али убеђеље о немогуhности 
живота у дубинама веhим од 200 метара није тиме било поколебано; 
оно је било тако укорењено да се није веровало у тврђеља тих екс
педиција. Напротив, тражила су се објаiUњења поменутих чиљеница 
које су се сматрале као привидне и варљиве. 

Било је велико изненађеље и за природљаке, и за IUиpy јавност, 
кад се 1861. године рашчуло да је приликом вађења из Средоземног 
мора једнога подморског телеграфског кабла, који је дотле лежао по
ложен по морском дну, на дубини од 2 200 метара, нађено на каблу при
пијено мноUiтво живих морских организама. Није се могло сматрати да 
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су се они припили уз кабл за време љеговог извлачеља из мора; они су 
били тако чврсто за љега прирасли да се на то није могло ни мислити. 

Доцније, брижљивија истраживаља показала су неоспорно посто
јаље живих морских биhа и на великим дубинама. Од 1851. до 1861. го
дине шведски оцеанографи су испитивали морске дубине поред Грен
ланда и Шпицберга, где су наишли на дубине од 1 800 до 2 600 метара. 
Из тих дубина извукли су жива биhа за која није могло бити сумље о то
ме да одиста живе у таквим дубинама. 

Таква су испитиваља продужили од тада енглески биолози и убрзо 
утврдили да и у дубинама од 1 200 метара постоји једна доста богата 
фауна. Око половине јула 1869. године једна енглеска експедиција, која 
је вршила испитиваља у водама западне Енглеске, Шетланда и острва 
Ферое, а после тога и у Бискајском заливу, наишла је и на океанске 
дубине од 4 450 метара. Одмах је на тој дубини пуштена у рад кесаста 
мрежа, која је вучена по морском дну по једанаест сати без прекида. То 
је био први риболов у таквим дубинама, а може се себи представити 
нестрпљеље са којим су истраживачи на броду ишчекивали да мрежа 
буде извучена са дна на површину мора и на брод. Кад је то било учи
љено, нађен је у извученом муљу велики број у љега заривених бески
чмељака, као и више примерака дотле потпуно непознатих риба. Оба
вљено је око стотине таквих дубинских лавова, па се брод вратио у Ен
глеску са неоспорним доказима да и у великим морским дубинама пос
тоји доста интензиван живот. Учесници експедиције су у својим тврђе
љима чак и претеривали, тврдеhи да у океану не постоје границе дуби
на за могуhност органског живота. 

Од тога доба су све државе које имају интереса за море слале своје 
експедиције за испитиваље живота у океанским дубинама, и утркивале 
се у томе послу. Најзначајнија је од љих неоспорно била чувена енглес
ка експедиција са бродом "Cl1alleпgeг". Експедиција је крстарила мори
ма и океаном од свога поласка из Енглеске 21. децембра 1872. године, 
па до свог повратка 25. маја 1876. године, прешавши на путоваљу око 
130 000 километара; потрошила је десет милиона килограма угља и, 
поред разноврснх других послова, обавила на стотине лавова великим 
дубинским мрежама тога времена. Резултати рада објављени су у педе
сет великих кљига, које и данас служе као једна од најважн:ијих основи

ца оцеанографије. 
ДотаЈ(ашљс дубинске експеющије извлачиле су из великих мор

ских дубина само најниже облике морских организама. Риболовпс 
справе бропа "Cl1allengeг" извлачиле су из таквих Ј!,убина и 11race риба, и 
то дотле потпуно непознатих врста. Осим тога, Ј(отле је владало опште 
мишљење да, почевши од 500 метара, морске животиље које живе у 
томе вечитом дубинском мраку, не могуhи ништа видети, и немају очи. 
То је 11ппшъење било поткрепљено кад је на осредњим дубина!l!а иох
ватано неколико врста морских живоппьа КОЈе одиста нису имале очи. 

Може се !I!Ислити какво је било изненађеље кад су биолози бропа "Cl1al-
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lепgег", вративши е у Енглеску, донели са собом једну врсту краба, ухва
hених на дубини од 3 000 метара, које не само да нису биле слепе, веh су 
имале необично развијене очи, које су код неких врста заузимале скоро 
половину главе. Тада је, на пример, из таквих дубина извучена риба са 
потпуно прозрачним телом; риба која лови својом пецаљком што стоји 
на врху главе; риба што лови својом сурлом; прождрљива риба која 
пови и прождире рибу четири пута веhу од ље саме; риба са светлосним 
извором у устима итд. 

Међу многобројним дубинским експедицијама свих поморских 
држава, о којима се не може овде говорити, нарочито место заузимају 
оне што их Је о своме трошку опремио и водио велики мецена оцеано

графских истраживаља, кнез Алберт I од Монака. Одушевљен успеси
ма и резултатима експедиције "Clыlleпgeг" и двеју француских експеди
ција, које су после ове са много успеха проучавале океанске дубине, 
кнез је, почевши од 1885. до 1900. године, са најбољим тадашљим фран
цуским оцеанографима вршио таква испитиваља и сабрао невероватно 
обилну и драгоцену оцеанографску грађу. У богатој кнежевој збирци, 
која је понос француске оцеанографије, могу се посматрати и рибе 
ухваhене у дубини од неколико хиљада метара; међу љима је и чудно
вата риба извучена из дубине нешто веhе од б 000 метара. 

Како се уопште л ови у тако великим океанским дубинама? Овде 
није реч о великим индустријским риболовима које данас по морима и 
океану обављају индустријска предузеhа моhним материјалним и тех
ничким средствима. Ту се, уосталом, и не иде до великих дубина. Стру
карски риболов ретко кад иде до дубина које прелазе 100 метара. Реч је 
о лавовима које обављају океански научни испитивачи, са експедиција
ма којима је нарочити циљ испитиваље живота у великим дубинама. 

За хватаље сиhушних и крупнијих морских организама по мор
ском дну и у жељеним дубинама, употребљују се справе које нису 

ништа друго до обичан рибарски алат прилагођен циљу и приликама са 
којима се има посла. То су: усавршене вршке, разне врсте кесастих мре
жа и обичне, веhе или маље удице разних врста. 

Вршке су врста затворене гвоздене корпе, призматичне а троу
гластог пресека, са отворима удешеним тако да морска животиља мо

же у љих уhи, али да не може изаhи. Оне се, везане за дугачак метални 
кабл, спуштају са брода на морско дно, на коме се оставе да стоје непо

мичне по неколико часова, кадшто и по који дан. При дизаљу вршке, 
брод или чамац приђе пловцу који јој на површини воде означује место, 
прихвати га и почне извлачити из воде за љега везан кабл, дижуhи тиме 
и вршку. То се, кад се ради на већим дубинама, врши машински, помоhу 

нарочите парне или моторне дизалице. Риба, или каква друга морска 
животиља, која је на дну мора ушла у вршку, за све то време остаје у 
љој тражећи излазак, док се вршка не увуче на брод или у чамац и лов 

се из ље не извади. Пошто је дизаље вршке доста брзо, дубински ство
рови ухваhени у љој не стижу живи на брод; нагло смаљиваље воденог 
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притиска при дизању вршке чини да се брзо наруши равнотежа измеђ~ 
унутарљих течности и спољне воде; животиња се надује, избаци на уст< 
своје унутрашље органе, или се и распрсне. У велике дубинске вршю 
обично се ставља и по која мала, густо оплетена за хватање сићушню 
организама. Тако су дубинске експедиције хватале мноштво нових вр 
ста риба, крустацеа и др. које су стални становници дубоког морскоЈ 
дна. 

Повлачне мреже све су облика разјапљене коничне кесе, везане 
јаким, дугачким металним каблом за брод, који их сатима вуче по мор
ском дну. То су за дубински лов прилагођене обичне рибарске справе те 
врсте: кеца, страшин или коћа, и травл. Спуштање мреже са брода ) 
море и њено вучење по дну врши се помоћу металног кабла дугачког пс 
неколико хиљада метара. За обичну такву мрежу, вучену на пример пс 
дубини од 4 000 метара, пушта се нешто више од 12 000 метара кабла 
По себи се разуме да се спуштање мреже у море и њено дизање на бро~ 
врши машински. Мрежа нахвата по дну по 2-3 тоне муља и блата, ш 
кад се узме у обзир и тежина самога кабла, која, при великим дубинамг 
износи и до 15-20 тона, као и тежина ухваћених животиња, може се 
разумети да се дизање мреже може вршити само Јаком машином. 

Треба поменути да се на омањим дубинама, до 400 метара, може 
употребити и велика и моћна рибарска мрежа "травл", којом се обавља 
индустријски риболов на дубинама мањим од ове поменуте. Али кад се 

то ради на великим дубинама, мрежа је неупотребљива. Њу је тада 
немогућно одржа ти разјапљену и у положај има какви су потребни; под
морске струје је изокрену, преврну њену кесу што треба да гута рибу 
пребаце унапред и затворе је. 

За хватање морских организама у слојевима воде између дна и 
површине употребљује се опет једна врста кесастих мрежа, али са хо
ризонталним отвором окренутим навише. Мрежа се са брода спушта 
право наниже, у воду, до дубине до које се хоће, па се затим машински 
извлачи вертикално на брод. Разјапљена кеса прогута све што се нађе 
у вертикалном стубу воде кроз који она буде прошла. Све што се на 
томе путу у њој скупи, изручи се на брод и разврста. И то је један врло 
занимљив призор кад се присуствује изручивању мреже на брод; хиља

де живих створова гамижу по мокром поду брода, или пливају у суду у 
који је лов изручен; ту се нађу и лепи, као кармин црвени рачићи. и 
љубичасте медузе, и провидне као стакло животињице, које су у мору 

невидљиве, и мноштво разt: о врсних других морских створова, све ле

пши Један од другога. 

У току два прошла лета, 1938. и 1939. године, ја сам се бавио у во
дама Азорских и Бермудских острва, са експедицијом која је имала да 

проучи живот јегуље у околини њеног светског плодишта. Познато је 
да сва европска и афричка јегуља долази на то плодиште да се ту 

мрести и да се само она мрести која допре до те океанске области. За 
посао, који се има у виду. било је потребно дубинском мрежом ловити 
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егуље у дубинама те области, а то је био посао за риболовце техничаре. 
lриродi_Ьаци су веh одавно, још од пре 60 година, пратеhи свадбена пу
rоваље Јегуља, дотерали им траг до Азорских острва, али се одатле 

rраг потпуно губио. Међутим, било се неоспорно утврдило да се у тој 
)бласти сви трагови cycpehy, као у некоме предсобљу пред плодиштем·. 
)дат ле се јегуља отискује, у правцу Бермудских острва, у све веhе мор
же дубине, и ако се xohe да се ту улови који љен примерак, од интере
:а за природњаке на броду, требало је ловити у дубинама од које хиља
~е метара. 

Није се могло радити великим индустријским мрежама, јер се ове 
ы тим дубинама замршују и не хватају ништа. Тако исто није се могло 
)адити ни мрежама које употребљавају биолози оцеанографи за нау
ше циљеве јер су оне исувише мале за необично окретну јегуљу и не 
шатају их. Ни дубинске удице ту не вреде ништа, јер јегуља пред па
)еље и за време овога не тражи никакву храну, па не удара на мамац на 

rдици. И онда је 1938. године на лицу места испробана једна специјална 
(есаста мрежа, чији се облик види на слици. Двострука конична мрежа 
)Д јаког канапа навучена је на једну врсту гвозденог кавеза таквог 
)блика да, ма како он стигао на дно мора и рибарски брод га почео вуhи 
rro љему, кавез се сам постави како треба па да кеса од мреже, на њему 
)азапета, остаје разјапљена и гута све што у путу сретне. Извршене 
rrpoбe у водама Азорских острва дале су одиста одличан лов. Извла
lЈено је мноштво дубинских риба и других морских животиља; међу 
рибама било је и јегуља икрашица и млечљака. Али није се уловио ни 
један примерак јегуље после мрестеља, да би природљаци могли расве
rлити нека нерешена питаља из завршне фазе јегуљиног живота. 

За оне које би могло занимати ово што се овде износи, сигурно he 
бити од интереса питаље: како је то могуhно да риба може опстати у 
цубинама у којима је водени притисак од по неколико стотина атмос
фера, који би требало да је потпуно згљечи и здроби? До пре једнога 
века, не само шира публика, веh и стручљаци, мислили су да је живот 
под таквим притиском апсолутно немогуhан, и да је апсурдно и мисли
ти о томе. Међутим, као што је напред казано, дубински риболови по
казали су да рибе, не оне отпорне, него баш најмекше и најнежније, 
врло добро живе и креhу се по таквим дубинама. Па како се онда то 
објашљава? 

Огледи, вршени у лабораторијама, показали су да су течности у 
унутрашљости ткаља дубинских организама у комуникацији са окол
ном морском водом са којом се аутоматски, осмозом, постављају у ра

внотежу, а ова чини да ткаља не буду ни у чему измељена спољним при

тиском воде. Притисак се распореди на милијарде сиhушни.х честица у 
организму, и то код сваке честице од свих страна; пошто Је притисак 

пропорционалан површини на коју делује, а ова је код сваке честице 
скоро бескрајно мала, свака од љих је у стаљу поднети свој део при-



382 ЧЛАНЦИ СТУДИЛ 

тиска, а све скупа, у скоро бескрајном броју, подносе целокупан прити
сак спољне воде на организам који састављају. 

Кад би жива бића на дну мора имала за воду непробојну кажу, иш 
херметички затворен оклоп, таква се бића не би могла загљурити HJl 

коју десетину метара дубине, а да не буду спљоштена или здробљена. А 
оваква каква су, ако наглим силаском у дубину компресија није сувише 
брза да се не би могла успоставити равнотежа између унутрашљю 
течности и морске воде, та створеља не трпе ништа од огромног спо

љљег притиска. То, међутим, не важи за животиље које у својој унутра
шљости имају гасне резервоаре, као што су грудни кош са плућима, или 
рибљи мехур; овај би се, наглим силажељем у дубину, спљоштио, ткаља 

би се покидала и живи створ би угинуо; при пељаљу из дубине резер
воар би се надимао и распрснуо, или би био истиснут из унутрашљости 
тела, па би створ опет угинуо. То је, на пример, један од узрока што и 
најснажнији кит не иде у дубину више од које стотине метара, док 
толике нежне и слабе морске животиљице иду и до које хиљаде метара. 
То је и разлог што рибе, које имају рибљи мехур напуљен гасом, не иду 
у велике дубине. Тај мехур је једна врста регулатора за дубинске раз
лике и морске слојеве у којима he се риба кретати кроз цео свој живот; 
ван своје зоне риба ће угинути, на пример извучена рибарском мрежом 
из те зоне на површину воде. А све то расветљује питаље о томе шта 
бива са рибом која има да подноси спољни притисак од по коју стотину 
атмосфера и како се објашљава могућност живота у великим океан
ским дубинама. 

(Бeoipag, 1940. i.) 
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Данас се ајкула, uauo као и киШ, Гйра.жи и лови свуgа йо Јvюри.ма и 
океанима 

ад сам једнога дана, месеца августа 1935. године, нешто се
верније од очајних Кергеленских острва, стајао на предњем 
крају брода који лови китове, поред норвешког харпунера 
Никса Кристијансена и његова топа, и од њега се преко тума

ча обавештавао о појединостима лова у јужној хемисфери, јато горо
стасних ајкула пратило је брод и халапљиво гутало све што су китолов
ци са брода бацали у воду ради своје забаве. Харпунер би с времена на 
време зашкрипао зубима и као за себе промрмљао: "Доhи he ускоро ред 
и на вас". Кад сам га упитао шта то има да значи, он је одговорио да он 

харпунира, за предузеhе за које ради, само крупне китове, али да he ови 
кроз коју десетину година, вероватно, бити истрељбени, па he онда 
доhи ред на ајкуле којих су пуни сви океани, пошто се оне несметано 
множе и развијају. За њега би била играчка да напуни брод тим мор
ским горостасима, али то му за данас није посао; његов син, кога такође 
спрема за харпунера, вероватно he имати да харпунира само ајкуле, ра
зуме се, прилагођеном за то ловачком опремом. 

Вештом харпунеру Кристијансену, који има на души хиљаде хар
пунираних и уловљених китова, није у тај мах било познато да веh уве
лико постоји индустријски лов и корисна употреба ајкула. То је и данас 
мало коме познато, иако се та индустрија после светског рата јако ра
звила. Опште је мишљење и међу китоловцима обе хемисфере, и међу 
обичним, у ствар неупуhеним морнарима целога света, да не служи ни

чем уловити ајкулу. Мада је они, покадшто, у доколици или путујуhи у 
област китолова, улове великом челичном удицом са мамцем, то чине 

само за своју забаву, уловљену ајкулу, пошто је извуку на брод, убију и 
распоре да би видели шта је све она прогутала, и бацају натраг у воду 
као ствар без вредности. 

Путујуhи раније, у лето 1932. године од плодишта је гу ља у Атлант
ском океану до Бахамских острва, а одатле до негдашњих гусарских 
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гнезда у Карипском мору, имао сам у доколици, на дуготрајном путу 
прилике разабрати шта сапутници природњаци и морнари мисле с 
ајкули. Опште је познато да је она страшно прождрљива и скоро је не 
могућно веровати шта се све може наћи у њеној утроби. Без изузетка 
све што падне с брода у море бива у тренутку прогутано, само ако може 
проћи кроз уста и ждрело. 

Па и поред све те прождрљивости природњаци тврде да ајкула (с;: 
изузетком две њене врсте) не напада радо на човека и да су доста ретк12 
случајеви да се то деси. Они распрострањену фаму приписују морнари
ма који су увек склони да увеличавају опасности мора, и да би врле 
ретко ко од њих могао навести поуздан случај такве врсте, при коме је 
он био очевидац. Матрози са нашег брода, који су то слушали, вртелЕ 
су главом не верујући у то, па кад су природњаци сишли у своје кабине 
они су, бунећи се против свега онога што су нам природњаци напри
чали, рекли да тако шта могу говорити само учена господа, која су све 
што мисле да знају нашли у књигама, а да би они, морнари, волели 
видети како би се снашао један такав учен господин кад би пао у море . . 
при таквоЈ пратњи какву смо ми у таЈ мах имали. 

То уверење да свака ајкула напада и на човека, свакако је један од 
разлога што се месо од щкуле код културног света нерадо употре

бљавало за храну. На поменутом путовању један од морнара на броду, 
који је раније ловио китове по јужним морима, причао нам је да је, као 
бродоломац, неколико дана морао јести ајкулино месо. Оно је, по ње
му, врло неукусно, опора, жилаво и тешко сварљиво, али препарисано 

на извесне начине, ипак се може у изузетним приликама употребити 
као храна. Он је чак тврдио и то да је за урођенике многих острва у јуж
ним морима ајкулино месо редовна храна, а о томе смо се доцније уве
рили да је тачно. Они га расеку на танке каише, који се оставе да стоје 
неко време у морској води, у којој се исперу и усоле, па се онда обесе да 

се суше на сунцу и ветру. 

Међутим, амерички ловци китова поодавно су почели харпуном 

ловити ајкуле кад дуже време не би наип:ли на китове. У једно време, 
нарочито око половине прошлога века, Јако се тражило уље од аЈку

лине џигерице као лек против реуматизма. Доцније се покушавала да 
се њено месо, препарисано на известан начин, продаје у облику кон
зерве у металним кутијама, а за то је постојао један нарочити патент. 
Месо, препарисано на тај начин, имало је доста пријатан укус морског 
рака и у трговини је добро пролазило под американским називо11,! "gгay

f'is\1". Али се временом то напустило; месо је садржало много амонија
ка који се у току времена из њега развијао и надимао металну кутију, а 
КОЈУ тада нико НИЈе хтео куповати. 

Међутим, идеја о употреби ајкулиног меса није напуштена. Године 
1912. месеца августа, у повратку са једног међународног конгреса у 
Кембриџу, нарочито сам се задржао у Лондону више но што сам ра

да бих посетио велико лондонско рибље тржиште 
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1оред Темзе. Тржиште је само за продају рибе en gгos рибљим трговци-
11а, и треба бити на њему нешто пре шест часова изјутра. Призор је у то 
зреме одиста импозантан. Осеhате се потпуно у царству морских риба 
!I морских чудовишта свих врста. Безбројни вагони пуни тона рибе, из 

zојих се цеди морска вода или рибља саламура, циркулишу по изукр
nтаним шинама по тржишту у свима правцима. Људи и жене, са којих 
Ј;ури бала од рибе, преносе рибу у великим корпама из вагона или ри-
5арских бродова у продавнице риба рских трговаца. Вика рибара који се 
~овикују, задах од рибе и саламуре, неподношљив за онога који на то 
:шје научио, опасност да се на вас изручи који товар рибе што га на 
~лави носи висока и снажна рибарева жена, све то чини да онај кога то 
:rарочито и јако не интересује бежи што брже може из тога рибљег 
ыкла. Улазите и излазите с муком из безброја рибарских дуhана у које 
еднако придолази риба купљена из бродова и вагона, крчеhи себи пут 
:<ако будете могли. Наилазите на радље које тргују искључиво рибљим 
~пецијалитетима: једне само лаксом, друге туњом, треhе гигантским 
Јибљим врстама којима не знате ни називе ни шта су, и тако редом. 

Међу таквим радљама нарочиту пажљу привлачи једна што носи 
:рирму "Браhа Ховлет" и пред којом стоји, као хватови дрва, наслагана 
zамара горостасних риба једне исте феле. Кад приђете оној страни 
zамаре којој су окренуте главе наслаганих риба, а разумете се у послу, 
юзнаhете одмах да су то ајкуле разне величине од 3-7 метара дужине 
!I од 300-1 000 килограма тежине, а на камари штрчи и понека још 
rежа. Кад уђете у радљу, нађете се пред гомилом наслаганих дрвених 
~андука, пуних поређаних металних кутија са конзервама; те су кон-
3ерве месо од ајкула препарисано по једном нарочитом енглеском па
rенту. Оне се приуготовљавају искључиво од оне специјалне врсте ајку
rш које носе назив "морски пас" а имају укус морскога рака (јастога). 
СЈ;руга једна камара састављена је опет од самих ајкула, али са којих је 
жинута кожа. Те се коже у маси продају фабрикама које од ље израђују 
Јазне трговачке артикле. 

Beh од дужег времена неуштављена кожа ајкуле употребљавана 
1е, под именом "шагрена", за навлаку на балчацима са баља и мачева, 
као и за ручне торбице. Али јој се употреба није могла проширити, јер 
:;ви покушаји индустријалаца да се са ље скине љена спољна рапава 

кожица, а да се не повреди кожа испод ље, остајали су безуспешни. А 
га је покожица покривена ситним бодљикама, тврдим као камен и при
rврђеним за меку покожицу. Тек је у последље време, после светског 
рата, 1919. године узет први патент за скидаље тих бодљика; начин је 
аронашао дански хемичар Бендиксен из Копенхагена. Одмах је обра
ювано акционарско предузеhе за искоришhаваље патента, а у исто 
време основана је у Америци друштвена филијала и станица за лов 
ајкула у великим размерама. Но све то није имало великог успеха; ло
вачке станице нису биле распоређене на подесним за то местима; алат 
је био неусавршен, па је све то чинило да фабрика ајкулиних кожа није 
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имала довољно материјала за прераду. Осим тога, прерађена кожа није 
имала добру прођу, јер је ствар била нова и није се још добро знало шта 
се може са њоме радити. Акционарско предузеће је ликвидирало. 

Године 1920. американски технолог Теодор Колер пронашао је 
један хемијски раствор који чисто хемијски, без икакве механичке про
цедуре, ослобођава кожу њених бодљика и чини је бољом и издржљи
вијом од оне која је пре тога добијана механички, по ранијем данском 
патенту. Она је постајала врло мека, а јача од свих осталих врста кожа. 
Американски биро за мере, испитујући јачину такве коже, нашао је да 
њен отпор при истезању износи 400 килограма по квадратном сан
тиметру; поједини делови коже достижу и издржљивост до 500 кило
грама. Од ње се данас праве лепе женске торбице, корице за књиге, 
разне врсте кожних кеса и куфера, разне навлаке и модне ситнице. На 
луксузним плажама у Калифорнији ове се године први пут појавио 
женски костим од ајкулине коже, који не про пушта влагу, а чува тело 
од претеране врућине. Почиње се већ правити и обућа од те коже, а на
рочито врло лаке и издржљиве чизме за ловце и спортисте. А у најно
вије време, данска кожарска индустрија почела је употребљавати такву 
кожу за горње лице ципела; у овај мах се у истој индустрији врше огле
ди како би се она могла употребити и за ђонове. 

Ново акционарско друштво, образована у Америци ради иско
ришћавања Колеровог патента, имало је брз и велики успех. Предузеће 
је, осим коже, почело искоришћавати и сав сиров материјал који се мо
же имати од ајкуле, а за њен лов постављене су станице на местима која 
је раније искуство истакло као врло подесна. Ловачке справе су уса
вршене; набављене у изобиљу и раздељене на ловачке дружине, оне су 

учиниле да је притицај уловљених ајкула потпуно задовољавао. У Кини 
су од незапамћених времена ајкулина месната пераја сматрана за праву 
посластицу; предузеће је одмах са кинеским трговцима закључило уго
воре за лиферовање тих пераја, осушених топлим ваздухом. Уље, које 
се вадило из ајкулине џигерице, такође је по доброј цени продавана 
индустрији, а нарочито фабрикама апотекарских артикала. Још нису 
добро испитане терапеутичке особине тога уља, али је искуство показа
ло да је оно одиста одличан лек за разне болести. Показало се нпр. да 
га треба давати туберкулознима и у разним дечјим болестима. 

У појединим земљама је, у најновије време, почела продирати сва
кидашња употреба ајкулиног меса за храну, препарисаног по нарочи

тим патентима. Па и скелет ајкуле нашао је у последње време корисну 
употребу која се све више шири. Од њега се, на пример, кад се исуши у 
аутоклавама, на обичној температури, и кад се измеша са цереалијама 
добија одлична храна за домаhу живину. Брашна од ајкулиних костију 
садржи доста витамина и велики проценат протеина, као и других хран

љивих елемената, па се, измешано са другим, мање хранљивим састо

јцима, даје стоци као изврсна храна. Напослетку, од отпадака свих 

врста прави се изванредно добро вештачко ђубре, чија вредност лежи; 
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томе што садржи много амонијака. Чак се искоришhавају и ајкулини 
зуби, нпр. у јувелирским радњама, или за украсе. Нешто од костију упо
требљује се за справљање одличног лепка, који се налази по трговинама. 

Од интереса је још питање: како се обавља индустријски лов ајкула? 
Пре свега, у употреби су велике, јаке челичне удице са мамцем; 

моторни брод вуче за собом повеhи број таквих удица, а машинска ин
сталација извлачи на њега прождрљиве и на удицу ухваhене ајкуле. Ове 
буду одмах убијене и, кад их се накупи онолико колико их може на брод 
стати, брод их одвлачи на најближу ловачку станицу предузеhа, где им 
се одмах скине кожа и подвргне првоме, примитивном штављењу 

помоhу морске воде; остатак се у комадима шаље у оближњу фабрику 
на прераду. 

Тако је исто у индустријском лову у употреби и вајкадашњи при
митивни начин лова харпунирањем. На омањем и окретном чамцу 
крстари дружина од три ловца, двојица што веслају, и један који стоји 
усправљен на кљ уну чамца; он држи у руци спремну ха р пуну везану 

танким, а јаким конопцем за чамац. Харпунирана риба зарони у дубину 
и почне вуhи чамац у разним правцима. Кад ловци по олабављеном 
конопцу осете да је риба почела малаксавати, кра те конопац, зарију ри
би, ако је потреба, још коју харпуну, довуку је малаксалу до чамца и до
туку секиром или пушчаним метком. Вешт харпунер може, при добром 
лову, предати својој станици по коју десетину ајкула на дан. 

Али, најмоhније средство за индустријски лов ајкула, који се почео 
на велико употребљавати тек у последње време, то је лов помоhу прос
траних, Јаких мрежа исплетених од танких, али издржљивих конопаца. 

Окца су толико пространа да ајкула, ударивши на пређу, може кроз 
окце провуhи само главу, али не и тело. Ајкула ноhу радо прилази из 
дубине површини воде, да тражи свој плен; наишавши на разапету мре
жу која јој спречава пролаз, она покушава проhи кроз њу, провуче 
шиљату главу кроз пространо окце на које јој је кљун наишао па, осе
тивши да се не може кроз окце провуhи, почне се бесно отимати и пре
вртати да би скинула са себе пређу, али се тиме само још више запетља
ва, замршујуhи пређу и скупљајуhи је гомилом око свога тела. За л овце, 
који јој ујутру буду тако спетљаној пришли, лака је ствар да јој главу 
закаче великом челичном куком, привуку је уз брод и рибу дотуку. 
Није ретка ствар да ловачки брод, приликом прегледа својих мрежа, 
донесе на своју станицу по неколико десетина хиљада килограма ухва
hених ајкула. 

Лов ајкула је данас тако рентабилан посао да се на њега одају и 
аматери којима, према њиховом ранијем животу и позиву, то не би мо
гла бити професија. Такав је нпр. случај енглеског бродарског капета
на Казвела, који се после четрдесет и две године путоваља по трго
вачким пословима и по свима морима, наместо мирног живота који га 
је чекао, страсно одао лову ајкула, проводеhи на томе тешком послу 
остатак свога дугог века, продајуhи индустријском предузеhу производ 
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лова и богатеhи се од тога. Још је интересантнији случај америчког 
капетана Јунга, који веh десетинама година проводи свој век у индус
тријском лову ајкула, и сматра се као највеhи данашњи ловац у свима 
морима где има ајкула; ове он у масама продаје предузеhима. 

Ајкула, која је од постанка своје феле, вековима ничим несметана 
крстарила по океанима земаљске кугле, дочекала је и свој црни петак. 
Данас се она тако исто по морима и океанима тражи и лови, као и 
китови, и да се није у току непрегледног низа векова неограничено рас
плођавала, она би после извесног довољно дугог времена можда била 
истребљена, као што he то бити са китовима. Али ње данас има мили
јардама и не може се предвиђати да he, при ма како интензивном лову, 
она икад бити потамањена. 

(Бeoipag, 1941. i.) 



ЈЕДНА НЕОБИЧНА РИБЉА АВАНТУРА 
НА ДВОРУ ЦАР А НАПОЛЕОНА ТРЕЋЕГ 

негиња Паулина од Метерних, у исто време и унука и снаха 
великога аустријског државника, који је деценијама давао 
правац европској политици, провела је у Паризу време од 
1859. до 1871. године. Била је удата за свога ујака, кнеза Ри

харда од Метерних, који је 1859. године постављен за аустријског амба
садора на двору Наполеона Треhег и у томе својству остао до 1871. 
године. Кнегиња од Метерних је, као лична и интимна пријатељица 
царице Евгеније, активно суделовала у сјајном животу Другога цар
ства, а нарочито ондашњег царског двора. Њене објављене "Успоме
не", које обухватају живот на француском двору за време од поменутих 
дванаест година и по којима је кнегиња названа "аустријском Мадам Де 
Севиње", пуне су финих, духовитих описа, занимљивих личних дожи

вљаја, што је све проткано једним нарочитим ведрим хумором. 
Ко би могао мислити да he у таквоме једном доживљају, који се 

догодио на Наполеоновом двору у Фонтенблоу, главну улогу играти је
дан крупан шаран? То се, међутим, одиста дого-
дило, и мислим да је вредно испричати тај ко
мичан догађај који је у своје време у Паризу иза
звао буру од смеха. 

Као сваке године, тако и 1863, кад се догађај 
десио, царска је породица проводила месец јун у 
Фонтенблоу, са многобројним званицама и двор
ским особљем. Ишло се у шетњу по пространој 
шуми, возило се чамцима по језеру, об~вљани су 
велики лавови; вечером су на дворскоЈ позорни

ци приређиване позоришне представе у којима су 
играли париски глумци из Француске комедије, 
Водвиља или Жимназа, или су давани музички 

Сл. Ј.- НаПолеон lil 
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концерти од париских артиста. Око пола ноhи све је престајала и ишло 
се на одмор од дневних напора. 

Такве једне ноhи, Наполеон, тек што је уморан легао и што га је 
ухватио сан, буде тргнут из сна страшном лупњавом у соби што је била 
управо над његовом. Час је изгледало да неко у тој соби игра, скаче, час 
да се води нека борба, крха намештај, разбија посуђе, час као да лус
тери падају са плафона на патос. Изненађен тиме и не могуhи схватити 
да се тако шта може дешавати у то доба ноlш, и то баш управо њему 
над главом, цар љутито скочи са постеље, зазвони за свога личног 

слугу, па кад је и овај застао забезекнут, не могуhи доhи себи од чуда, 
нареди му да отрчи на горњи спрат и види ко се то усудио на тај начин 

узнемирити, ни више ни мање, но самога цара и у чему је ствар. 

Слуга разбуди дежурног ађутанта, објасни му у две речи о чему се 
ради и замоли га да он лично изврши царево наређење. Ађутант се на 
брзу руку обуче, отрчи на горњи спрат и стане пред врата собе из које 
се чула лупа, у тај мах баш најјача. Кад је љутито закуцао на врата и 
тражио у име цара да му се одмах отвори, врата су плашљиво отворена; 

ађутант је улетео унутра и застао пред оваквим призором: 

Један од официра ордонанса стајао је преплашен у костиму за 
спавање, поред постеље која је била сва у нереду, са загрнутим рукави
ма, сав испрскан водом и изгледајуhи да је у тренутку пре тога имао да 
издржи неку тешку физичку борбу. На лицу му се оцртавао страх и оча
јање; није могао проговорити ни речи кад се на вратима појавио царев 
ађутант и упро на њега зачуђен поглед. Тек на поновљена питање ово
га о томе шта се то у соби дешава и уморног цара буди у поноh из сна, 

он је збуњено промрмљао да је у очајању шта да ради "са њоме"; учинио 
је све што је могао да се "она" смири, али све то није ништа помогло и 
он сад не зна шта да ради. 

Кад му је ађутант љутито пребацио што се толико заборавио да 
"тако шта" доводи у двор, и што није за такав посао узео собу у хотелу, 
кривац му је одговорио да би то било немогуhно, јер "она" никако не би 
смела остати сама; лупала би и правила читаву узбуну, па треба и он да 
је ту, да је умирује до свануhа, а то не би могло бити у хотелу, пошто он 
не би смео напуштати двор. Ађутант, који у свему томе није ништа 
разумео, приближи се из радозналости постељи, пошто је упитао кри
вца да ли је "она" бар лепа, а овај му одговорио да је изванредно лепа IJ 

крупна. У тај мах у постељи, испод покривача, стаде нешто мицати се Е 
дизати покривач. Кривац, мало умирен радозналошhу ађутанта, коме 
се на лицу огледала пријатност кад је чуо да је "она" лепа, поведе овогс 
да "је" види, мада се ађутант устезао бојеhи се да "њу" то не би жени
рало, па можда и наљутило. Кад је кривац на то одговорио да he те 
"њој" свакако бити свеједно, и дигао на постељи покривач, ађутант је 
застао запањен: у постељи је, под покривачем, био крупан шаран о~ 
неколико килограма тежине (треба имати на уму да се на француско1v 
шаран зове "la carpe", па да је, дакле, женског рода). 
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Преварен у нади да he видети оно што је мислио, ађутант, сад веh 
због тога наљуhен, пребаци кривцу за такву глупост и љутито га упита 
како је уопште могао доhи на такву идеју да се ноhу, управо над 
царевом главом, игра са таквим стварима кад зна шта га то може стати. 

Сиромах човек му тада, збуњен, очајан, у поверењу исприча како је до 
тога дошло. 

Кривац је страсно волео риболов. У то време језеро поред дворца 
у Фонтенблоу било је пуно крупних шарана, за које је постојала фама 
да су ту расплођени још у време краља Франсоа Првог (те су шаране 
покупили Немци приликом инвазије 1871. године). Страсни риболовац 
је сваки дан, шетајуhи се поред језера, посматрао те шаране и једнога 
дана спопадне га неодољива жеља да улови једнога од њих, да га има 
који минут у рукама, па да га опет врати у језеро, пошто буде проверио 
да ли се на њему, као што се говорило, налази сребрн прстен на коме је 
урезана година 1530. 

Риболов је у језеру био најстроже забрањен; преступ би се имао 
казнити и новчаном казном и затвором. Поред свега тога, не могуhи 
одолети жељи која га је спопала, риболовац набави једну рибарску вр
шку, па је пред зору, кад га нико није могао смотрити, намести на месту . . 
где Је свакога дана имао прилике посматрати шаране КОЈИ се ту скупља-

ју. Преко целога дана био је на дворској служби као дежурни официр, 
а по повратку из лова са царем и његовим гостима морао је присуство
вати дворској вечери. За све то време он је мислио само о заметнутој 
вршки у језеру и о томе да ли се шта у њој ухватило. Тек после вечере 
пошло му је за руком да се искраде из друштва и да у мраку, невиђен ни 
од кога, придигне на површину воде вршку везану за обалу. Није знао 
шта he од cpehe и потпуно је изгубио главу кад је, издигнувши вршку, 
видео да се у њој налази ухваhен огроман шаран који се, кад је вршка 
веh дошла до водене површине, стао снажно праhакати и прскати 
риболовца водом од главе до пете. 

Сл. 2. - Шаран из језера у ФонШенблоу 
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. Сав радостан, риболовац однесе уловљеног шарана у своју собу, 
~оЈа се налазила управо над царевом собом за спавање, и спусти га у 
Једну велику кафу, коју је ту негде нашао, пошто ју је напунио водом. 
Рачунао је да he шаран тако у води бити миран, па he га он неко време 
посматрати и онда га опет кришом вратити у језеро, тако да нико о 
томе неће ништа знати. 

Шаран је одиста неко време и био миран и риболовац га је са 
усхићењем посматрао, заборавивши потпуно на време које је пролази
ло. Али кад је вода у кофи била већ толико устојана да је шаран све 
теже морао у њој дисати, он се узнемири и почне се бесно праћакати, 
избацујући репом воду из кафе, прскајући водом све околне предмете и 
причинивши такву лупу, да се цар од тога разбудио. На то риболовац, 

није рачунао, и да се бар лупа не би чула он са много муке извади ша
рана из кафе и баци га на своју постељу, покрије га својим покривачем 
и притисне одозго да не би, отимајући се и праћакајући се, спао на под 
собе. У тај је мах царев ађутант закуцао на врата и после добијеног об
јашњења ситуације похитао да о томе обавести цара. 

Да не би он лично узнемирио цара, који је дао наређење непосре
до своме слузи, а не њему, да извиди ствар, ађутант саопшти у две речи 

слузи да је узрок свом нереду један шаран и да је сад све доведено у ред, 
па га пошаље да то саопшти и цару. Слуга, сањив и збуњен, не разу
мевши у брзини ни сам добро у чему је ствар, обавести цара тако, да је 
овај разумео на један чудан начин: да је узрок свему једна дама која се 
нашла те ноћи у двору, у соби дежурног официра, и мало се зачудио 
што се даме такве врсте називају шаранима, док се у његово време то 
звало другим именима. 

Тек сутрадан изјутра цар је тачно сазнао шта се десило и стао се 
смејати до суза. Убрзо затим сазнали су за рибљу авантуру и сви гости 
и цео двор; на све стране се разлегао смех. Цар тада позове несретног 
и преплашеног риболовца и строго му нареди да му тачно, у свима 

појединостима, исприча своју авантуру. Кад је овај то учинио, очекују
ћи после тога најстрожу казну, цар га, начинивши што је могао озбиљ
није лице, осудио на тешку казну која се састојала у овоме: да на скупу 
свих гостију и дворана, који је сазван по царевом наређељу, "шарански 
Дон Жуан", како су га од тада сви прозвали, мора да исприча ствар од 

почетка до краја, и да одговори на сва заједљива питања која су му се 
постављала од слушалаца, чији се смех орио по целоме двору. Од те ко
бне ноћи риболовац је смртно и занавек омрзнуо све шаране на свету, 

па и сам риболов. 

(Бeoipag, 1934. i.) 



МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА И 
ОЦЕАНОГР А ФСКО-БИОЛОШКИ 

ПРОБЛЕМИ 

1. 

една пространа математичка дисциплина, грана примењене ма

тематике, а која се тек у последње време почела систематизи
рати и која носи назив математичке феноменологије, има у сво
јој основици ове концепције: 

У бескрајном шаренилу природних појава, међу заједничким црта
ма које у њима открива непосредно посматраље или дубља анализа, 
има их и таквих које се распростиру на најдиспаратније појаве, према 
којима конкретна природа појаве не игра никакву улогу а које, при 
свему томе, површније или дубље задиру баш у најкарактеристичније, 
кадгод и најбитније појединости појава. 

Остављајуhи на страну безброј површних, безначајних, заједни
чких црта међу диспаратним појавама, подсетиhемо нпр. на оне што се 
могу запазити: 

1. у начину на који се узасйlойна йlренуйlна сйlања нижу јеgно за 
gр;:zи.м у йlоку йојаве, разноврсне појединости у којима се састоји ток 
поЈаве; осцилаторан, периодичан, апериодичан карактер тога тока; 

непроменљивост, истовремено рашhење или опадање појединих елеме
ната у појави; поступност или нагли скокови при тим модификацијама; 
поступно и непрекидно приближавање једноме одређеном стационар
ном стању итд.; 

2. у схе.майlизирани.м .механизмима йојава, тј. у скупу улога оних 
прилика и фактора чији стицај одређује ток појаве, у начину на који су 
те улоге међу собом комбиноване, у правцима модификација које поје
дине улоге намеhу току појаве; у начину на који се утицаји појединих 
фактора мењају; у сличности прилика у којима је реализиран један 
комплекс фактора итд. 

Друга једна основна концепција математичке феноменологије сас
тоји се у овој констатацији: математичке нијансе су један атрибут који 
се може придати најразнороднијим елементима, па ма какве матери-
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јалне или инпондерабилне природе они били. Нема тога материјалнога 
или инпондерабилног елемента који у себи нема нечега мерљивог, ако 
не у смислу прецизне мерљивости, а оно бар у смислу више или маље 
овлашне упоредљивости, нечега што се на елементу може схватити као 

веhе или маље, као јаче или слабије, осетније или неосетније. Јачина 
ацидитета или базичности једне хемијске смеше; јачина једне дражи, 
акутност једне болести, јачина једног ocehaja, интензивност једне пред
ставе у свести, јачина пажље, величина телесног или душевног напора, 
степен једне културе, интерес једне ствари, брзина напредоваља или 
ретроградације при каквој прогресивној еволуцији или каквоме било 
процесу, величина једне кривице, одмераваље казне према степену 
кривице, диспропорција између казне и кривице, све су то атрибути код 
којих, иако они сами по себи могу бити неприступни практичном 
мерељу и прецизном изражаваљу у одређеним јединицама мере, ипак је 
могуhно замислити им све оне овлашне појединости на које се наилази 
у варијацијама практички мерљивих атрибута: рашhеље или опадаље, 
јачање или слабљеље, анулисаље, континуални, дисконтинуални, ин
термитентни, осцилаторни, ритмички итд. карактер, максимуме, мини

муме, оптимуме итд. 

Зна се нпр. да јачина ocehaja расте знатно сйорије него јачина 
надражаја који га је изазвао; да токсичка и коагулаторска моh крвног 
серума слабе под утицајем топлоте али тако да прва слаби у јачој мери 
но gpyia; да депресивни утицај светлости на развиhе микроба расте 
уйореgо са рашhењем јачине светлости. Осцилаторне појаве најраз
новрснијих природа састоје се у осциловаљу елемента, или скупа еле
мената, око једнога средљег стања, у наизменичном йриближавању и 
уgаљивању од љега. Мноштво ритмичких појава у биологији, маса тра
јних историјских појава, поступни развитак разних социјалних институ
ција у дугим периодама времена, који би се састојао у низу таквих 
ритмичких флуктуација, јасан су пример за то. Егзистенција максиму
ма, минимума, ойтимума може се такође схватити за елеменат свих 
могуhих врста и природа; изрази као што су кулминација једне болести, 
врхунац силе, каријере, моhи, богатства то јасно показују. Изрази као 
што су: уgвостручити пажњу, анулирати вољу, убрзати ток догађаја, 
усйорити развој ствари, йојачати какав утицај итд. исказују ма и 
овлашно процењиваље релативних величина неприступних прецизном 

мерењу. Факт да је покретачка моh, везана за једну идеју, утолико јача 
уколико би за њу везан акт изазивао више задовољства; тврђење да је 

једна заслуга йройорционална тешкоhама које су се имале савладати, 
да одушевљење увек пролази брже него мржња; да људске масе у извес

ним приликама осцилирају између одушевљеља и душевне депресије 
итд., такође су чињенице које непосредно исказују схватање појединос
ти у варијацијама величина свих врста и природа. 

Све то јасно показује да се математичке нијансе, које очевидно 
нису само игра речи или елементи за сликовито изражавање, могу при-
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давати елементима свих врста. И онда, математичка феноменологија 
пресликава те нијансе и љихове промене на један општи начин, подјед
нак за све факторе и елементе свих врста. То се чини пресликаваљем 
тих промена на дијаграм промена једног фиктивног математичког 
па_рам~тра, који би у мислима био придат елементу, а за чије би се ва
риЈаЦИЈе узело да иду упоредо са променама елемента. 

Напослетку, трећа основна концепција математичке феноменоло
гије састоји се у овоме: када се у појави, ма какве конкретне или ай
сШракШне йрироgе ова била, йознаје скуй извесних каракШерисШичних 
факаШа у њеном механизму, .мо2уhно је йреgвиlјаШи маШемай1ичке ни
јансе йојеgиних елеменаШа у њој. 

Таква предвиђаља врши у нзјпростијим случајевима обична логи
ка, у маље простим случајевима такозвана квалитативна математика, 
али највеће мноштво случајева захтева прецизни математички апарат 
који у томе предвиђаљу иде много даље. 

Зна се нпр. да све што йојачава јачину надражаја, йојачаhе и за ље
га везан осећај, али увек у знаШно слабијој мери но сам надражај. Тако 
исто, зна се да све што йојачава лично задовољство или лични интерес 
при људским акцијама, йојачаhе и покретачку моћ идеје за прелаз у акт. 
Обична логика тада предвиђа извесне психолошке појединости које се 
у стварности показују као тачне. 

Кад се у каквој појави, што се састоји у поступно слабљеним осци
лацијама једног елемента, појави какав реактиван, депресиван узрок С 
који јача упоредо са јачаљем елемента, сваки секундаран узрок који 
изазива йовеhање коефицијента утицаја узрока С, изазваће у исто 
време и убрзавање слабљења осцилација; сваки секундаран узрок који 
изазива йојачање специфичке индукције у појави смањује у исто време 
и брзину тога слабљеља осцилација, тако да кад је он довољно интен
зиван појава добија йриближно йериоgичан каракШер и своди се на дуги 
низ осцилација које се неосетно једна од друге разликују. Те по
јединости о математичким нијансама у појави не може да предвиди 
обична логика, али љих предвиђа квалитативна математика. 

Као пример појаве у којој ни обична логика, ни квалитативна 
математика не доводе до резултата, већ је за то потребан прецизан 
математички апарат, може се извести овај што следује. Кад се зна да 
један узрок у појави, пошто је већ једном произвео свој ефекат, делује 
поново и на исти начин на резултат своје акције, затим опет на резул
тат те поновне акције, па тако продужује и даље, математички апарат 
предвиђа ово: крајљи ефекат v, после n тако поновљених акција може 
се изразити обрасцем 

где је v1 јачина ефекта после прве акције, а 'А један коефицијенат чија 
вредност остаје иста, па ма колико био број поновљених акција, и који 
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се у датом конкретном случају може одредити експериментално. А све 
се то експериментално потврђује на тај начин што he се наhи да израз 

logv -logv 1 

n 

не мења своју вредност у току појаве, па ма колико ова трајала, тј. ма 
колико се пута узастопце понављала акција посматраног узрока. 

Тај резултат математичке феноменологије обухвата нпр. ове међу 
собом диспаратне појаве: 

- разређивање ваздуха у затвореноме суду помоhу обичног вазду
шног шмрка (улогу броја n игра број удара, а улогу броја v густина ваз
духа у суду); 

- умножавање једне биолошке феле, у претпоставци да свака 
индивидуа оставља исти број потомака и да се за време размножавања 
може занемарити морталитет (улогу n игра број генерација, улогу v 
број индивидуа у п-тој генерацији); 

- слабљење, у току времена, какве органске особине природном 
или вештачком селекцијом, примељеном на велики број генерација 
једне исте феле (улогу n игра број генерација, а улогу v математички 
параметар што представља јачину посматране особине). 

Таквих општих теорема за предвиђаље математичких нијанса еле
мената у појавама свих конкретних врста има непрегледан број. Овде 
he бити наведено неколико најпростијих, које могу наhи примену у 
свима наукама. 

Први йри.мер. - Кад се механизам појаве састоји у акцији једног 
инпулсивног узрока који тежи да појачава свој непосредан објекат, а . . . . 
сам Је сталне Јачине у току поЈаве, или кад Је такав узрок депресиван и 

тежи да слаби свој објекат, предвиђа се овакав ефекат: елеменат he 
непрестано и равномерно јачати или слабити према томе да ли је узрок 
инпулсиван или депресиван; дијаграм варијација елемента биhе права 
линија чији је коефицијент правца позитиван или негативан према 
смислу акције узрока, а његова вредност је једнака начину узрока. 

Дpyiu йри.мер. Када се механизам појаве састоји у акцији једног 
импулсивног или депресивног узрока, који зависи непосредно и једино 
од протеклог времена његове акције, предвиђа се овакав ефекат: 
непосредни објекат акције у:~рока he расти или опадати у току времена, 
према томе да ли је узрок имнулсиван или депресиван; он he имати свој 
максимум или минимум у тренуцима кад узрок, у току својих флук
туација, постане неосетан. Ако је узрок периодичан, тако he бити и са 
појавом; ова he имати исту периоду као и узрок. 

Треfш йри.мер. - Кад се механизам појаве састоји у акцији двају 
депресивних узрока, једнога који се мења упоредо са извршеним ефек
том иједнога који се мења пропорционално тоталитету тога ефекта, тј. 
упоредо са површином дијаграма флуктуација ефекта у току појаве, за 
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ову се предвиђају овакве појединости: појава he бити или монотона или 
осцилаторна, према јачини инерције љеног дескриптивног елемента и 
величини коефицијента утицаја првога узрока. Први he случај нас
тупити кад је тај коефицијенат довољно велики наспрам инерције еле
мента; појава може тада достићи највише један максимум или минимум, 
после кога he непрестано слабити и по истеку довољног времена поста
ти неосетна. Други he случај наступити кад је инерција врло велика 
наспрам коефицијента првога узрока; осцилације у појави поступно 
слабе у току времена (амортизирају се) и амплитуде им опадају по 
аритметичкој прогресији. 

Математичка феноменологија даје начин за предвиђаље матема
тичких нијанса у појавама и у случајевима истовремене акције произво
љног броја узрока у чијим би се активитетима имали потребни подаци. 
Само при томе треба напоменути ово што следује: 

Математичке нијансе појединих елемената могу се познавати или 
йрецизно или само овлашно. На пример, кад се зна да при несметаном 
размножаваљу једне биолошке феле, свака индивидуа оставља исти 
број потомака, знаће се тачно бројно стање те феле после коликогод се 
xohe броја генерација; математичке нијансе тога бројног стаља биће 
тада прецизно познате. Напротив, у биолошким појавама за непре
гледан број узрока знају се само овлашне математичке нијансе, нпр. 
само то да је узрок импулсиван или депресиван, тј. да тежи да појача 
или да ослаби свој објект акције, или се зна да он сам јача или слаби у 
току акције, или да за то време он пролази кроз какав свој максимум 
или минимум, или да је ритмичан, или да од два активна узрока један 
јача или слаби брже од другога, или да они упоредо расту или опадају 
итд. А таквих овлашних података о математичким нијансама елемена-
та има у свима наукама, па и у онима које немаЈу везе ни са чим мате
риЈалним и тачно мерљивим. 

Из прецизних података о математичким нијансама елемената ма
тематичка феноменологија извлачи предвиђаља о другим непознатим 
математичким нијансама, и то прецизно. То тада спада у надлежност 
прецизне математике. Такав је нпр. прост случај са напред наведеним 
примером размножавања биолошких фела, код којих индивидуа даје 
исти број потомака, било да је морталитет у току размножаваља зане
марљив или не. 

Али та математичка дисциплина тако исто извлачи и предвиђаља 
непознатих математичких нијанса и у случајевима кад су оне нијансе, 
што су дате, познате само овлашно. То онда спада у надлежност квали
тативне математике, која не одговара на питаље "колико", већ даје 
квалитативне податке о томе "како" се нешто меља. Такве би нпр. биле 
појединости ове врсте: 

1. неједнакости са одређеним смислом, међу величинама; ове се 
састоје у томе што се зна да је једна величина већа или маља од друге, 
али се не зна за колико; или да се једна величина у току појаве повећава 



398 ЧЛА):ЩИ - СТУДИЈЕ 

или смањује, али се не зна у коликој мери; или да је један фактор у поја
ви надмоhнији од другог али се не зна у колико; или да се једна 
величина налази између друге две боље познате, али се не зна где; 

2. егзистенција максимума или минимума, тј. прелаз из повеhа
вања на смањивање, из рашhења у опадање, из јачања у слабљење, или 
обратно, а не знајуhи колики је сам такав екстремум, нити на коме се 
месту он налази; 

З. враhање једнога стања које се мења у првобитно стање из кога 
се и пошло, а без познавања интермедијарних стања кроз које је оно 
прошло у току тих про~ена, као ~то је нпр. случај у појавама разних 
конкретних природа КОЈе се састоЈе у затвореним циклусима; 

4. осцилације или ондулације, тј. наизменично приближавање јед
номе одређеном стању, пролаз кроз ово, удаљавање од њега, поновно 
приближавање итд., без тачнијег познавања начина на који то бива; 

5. потпуно поништавање (анулирање) или изједначивање величи
на, а да се при томе не познају све фазе процеса (нпр. амортизирање, 
поступна синхронизација у току појаве); 

б. монотоност у променама, тј. промене са непрестаним рашhењем 
или опадањем, јачањем или слабљењем онога што се посматра без зас
тоЈа и прекида и таквом процесу; 

7. корелација између скупа факата, која се састоји у томе да један, 
ма који, саставак низа неминовно повлачи са собом други какав сас
тавак скупа, а без ближег познавања интимног механизма такве везе; 

8. сазнање да један фактор утиче на промену кога од секундарних 
узрока појаве у одређеном смислу, нпр. јачајуhи га или слабеhи га, а без 
познавања квалитативних појединости тога утицаја. 

2. 

Сад настаје питање: како се из прецизно или овлашно познатих 
података о узроцима одређују непознате математичке нијансе ефеката 
и узрока? 

У математичкој феноменологији то се врши помоhу опште везе 
између јачине узрока и јачине ефекта, а та се веза изражава деферен
цијалним једначинама, од којих свака исказује да је брзина промене 
елемента, на који узрок непосредно делује, у сваком тренутку пропор
ционална јачини узрока у том тренутку. Ту је једначину увек могуhно 
формулирати, без обзира на то да ли су познате или не математичке ни

јансе узрока у току појаве. Ако се о тим нијансама не зна ништа, из так
вих се формираних једначина не може ништа извуhи. Уколико се зна 
шта прецизно, квантитативно, о тим нијансама, утолико he се из јед
начина моhи извуhи чега прецизног о ономе што се тражи. А кад се о 
њима имају само овлашни квалитативни подаци, из једначина се могу 
извуhи макар квалитативни подаци, али који ипак могу бити од интереса. 



МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА И ОЦЕАНОГРАСКО-БИОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ 399 

Као подесан пример за такве закључке који одговарају не на 
питање "колико", веh на питање "како", може се навести овај геоме
тријски проблем: Кривина једне ма какве криве линије увек је одређена 
функција њеног лука, али док се не зна каква је то функција, не може 
се ништа реhи о облику посматране криве линије, а кад се та функција 
познаје тачно, знаhе се тачно и облик криве; али шта се може реhи о 
томе облику, кад се о функцији зна само то да она непрестано расте кад 
се иде унапред дуж лука криве? Квалитативна ма тематика тада налази 

да кад та функција расте до бескрајности, крива линија мора бити спи
ралног облика, са бескрајно много завојака, који се све више згушњава
ју тежеhи једној одређеној асимптотној тачки око које се замотавају и 
бескрајно јој се приближују, али је никад не достижу. А кад та функци
ја не расте до бескрајности, веh само до једне одређене коначне гра
нице, крива линија опет је спирала, а са бескрајно много завојака, али 
који се замотавају око једног утврђеног асимптотног круга коме се бес
крајно приближавају, али се никад не могу са њиме поклопити. 

А као прост пример природних појава за сличне квалитативне за
кључке може се навести појава ритмичких мирисних еманација у цвату 
биљака. Јачина тих еманација код биљака чији цвет испушта мирис 
мења се ритмички, пролазеhи наизменце кроз максимуме и минимуме 
који одговарају наизменичности дана и ноhи. Констатовано је да те 
еманације појачава влага, а да их слаби утицај сунчане светлости. На
чин на који се објашњавају појединости појаве своди се на овакав један 
механизам: истовремена акција два периодична, међу собом антаго
нистичка узрока. Улогу имйулсивно'i узрока игра тежња, везана за вла
гу, да појачава ослобођавање мирисних састојака у цветним :ћелијама, 
помажуhи у исто време и избацивање таквих материја из епидерме 
цвета. Улогу gейресивно'i узрока игра тежња, која карактерише акцију 
сунчане светлости, да паралише такав утицај влаге, са једне стране сво
јом хемијском акцијом која олакшава трансформацију мирисних састо
јака, а са друге стране својим механичким утицајем, којим слаби прити
сак у цветним :ћелијама. Оба су узрока риШмичка, периодичка, растуhи 
и слабеhи наизменце са појавом дана и ноhи. Диференцијална једна
чина доводи тада до тога квалитативног закључка, до кога се, уоста

лом, долази у овоме случају и обичним резоновањем, да се и јачина 
мирисних еманација мора мењати осцилаторно, ритмички, и да he 
имати ону исту периоду која је заједничка поменутим двама антаго
нистичким узроцима. 

Као други биолошки пример исте врсте посматрајмо ритмичк:о 
размножавање органских тела у ограниченом простору, у коме Је 

количина заједничке хране ограничена, а кад су феле такве да се не 
прождиру међу собом. Кад је један размак времена нарочито повољан 
за развијање једне феле, она he се размножавати јаче него обично; скуп 
таквих повољних прилика за размножавање феле игра улогу имйул
сивно'i факШора. Али после извесног времена почињу се осеhати изве-
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ени деструктивни утицаји. Ако је фела биљна, а земљиште на коме оне 
може напредовати доста ограничена, самим тим напредовањем прво 

битних јединки све се више отежава напредоваље потоњих. Поред Т( 
сметње, која игра улогу реакШивно2 факШора, јавља се још и једю 
акШиван и gейресиван факШор: животиње које живе на рачун те биљш 
феле (ларве, птице, биљождери), почињу се јаче размножавати. Ако ј( 
фела животињска, уколико се више размножава, утолико he бити мањ( 
хране за њене јединке. Поред тога, почињу се размножавати и животи 
ње које живе на рачун те феле, њени паразити, често и болести. Фела 
дакле, која се у једноме размаку времена пре тога била одржавала у јед 
наме нормалном броју јединки, не може се јаче размножавати а д: 
депресивни фактори, реактивни и деструктивни, не почну такође Ј 
сами јачати. То he учинити да he, по истеку извесног времена, размно 
жавање феле застати. Кад би био у питању само реактивни фактор . . . 
онаЈ што потиче из узаЈамног стешњавања и конкуренциЈе, размножа 

вање би се после тога застоја одржавало и даље у ономе стању у ком( 
га тај застој затече; то би се стање, од тада стабилизирано, претвориш 
у перманентни режим. Али активни депресивни, деструктивни факто1 

то не допушта; он изазива опадање размножавања и своди га на Једю 

минимум, који наступа у исто време кад и деструкторска фела толию 
ослаби услед смањивања хране поступним нестајањем првобитне феле 
да и она сама буде сведена на један минимум. То стање минимума поста 
је тада почетно стање за једну нову осцилацију: испрва размножавањ( 
са својим максимумом, затим опадање са својим минимумом итд. 

Механизам појаве се, дакле, пресликава на једну овакву феноме 
нолошку слику: промене деструктивног елемента акцијом трију факто 
р а: 

1. једнога импулсивнога, који испрва јача, па по истеку извесно: 
времена то јачање престаје; 

2. једнога реактивног, изазваног рашhењем самога елемента; 
З. једнога активног, а депресивног, који непрекидно јача у ток: 

процеса, и то упоредо са рашhењем елемента, али са извесним задоцње 

њем према овоме. 

Све се то даје ставити у једну диференцијалну једначину која ис 
казује да је брзина промене времена пропорционална алгебарском зби 
ру јачина та три фактора, узета са знаком који им припада према сми 
слу њихове акције. Из једначине се тада извлаче ови квалитативни за 

писци: 

Елеменат he, под утицајем импулсивног фактора који јача, испрв: 
и сам расти, и то ће се продужити све дотле док остала два фактора, о б: 
депресивна, не ојачају толико да могу контрабалансирати импулсивш 
фактор. То he наступити тек по истеку извесног размака времена. Ка; 
наступи тај тренутак, рашhење елемената he имати застој, после ког: 
ће почети опадати, и то he се продужити за све време док је импулсивш 
фактор надјачан од других двају фактора. Али, пошто слабљење еле 
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мента повлачи са собом и слабљеље та два депресивна.фактора, то he 
наступити тренутак кад he се тај фактор, по своме утицају, изједначити 
са збиром утицаја депресивних фактора, па пошто ови и надаље слабе 
он he од тада опет постати јачи и надмоћнији од њих два. Од тога тре
нутка, после тога застоја у опадаљу, тј. после свога минимума, елеме

нат he поново почети расти и, ако се спољне прилике не измене, то he 
се тако ритмички понављати. А све је то експериментално потврђено 
на извесним биљним и животињским фелама. 

Природљак би за овакве примене математичке феноменологије и 
квалитативне математике могао казати да су сувише симплистичке, да 

су биолошке појаве резултати истовремених акција комплекса узрока 
састављених из непрегледног броја испреплетених крупних и сићушних 
узрока, од којих смо ми далеко од тога да их све познајемо у потребној 
мери. Неки су од тих узрока и случајни, други се појављују напрасно, 
изненада, и љихово непознаваље не допушта да математичка анализа 

каже шта о ефекту љихове колективне акције. 

Али тада треба подсетити на једну с1иљеницу, која је сасвим тачна: 
о;ешава се у непрегледном броју случајева да се у таквоме комплексу 
нађе по један или више превлађујућих узрока, чији је утицај знатно 
претежан међу свима осталима, а којима се има приписати главни кара
ктер и тип појаве, према којима се губи остала маса ситнијих, по утица
ју далеко незнатнијих узрока са својим сићушним пертурбацијама што 

их уносе у ток појаве, онакав какав би био кад би се сматрао као резул
тат акције само тих крупних, претежних узрока. За такве су претежне 
узроке везани предоминирајући активитети, којима је у маси случајева 
могућно знати начине љихових варијација или бар имати о љима дово
љно квалитативних података за предвиђаље онога што би се љима 
имало приписати у току појаве. Довољно је подсетити се нпр. на такав 
случај са привлачним силама Сунца и Месеца у појавама плиме и осеке, 
а од којих зависи битни део појаве; локалне и случајне прилике као што 
су: конфигурација месног морског дна, стешљеност воде сувом зем
љом, правци ветрова итд. играју само споредне улоге и могу се зане
марити а да тиме битни карактер појаве не буде измељен. Такав би слу
чај био и са великим доминирајућим узроцима у маси биолошких поја
ва, у којима број сићушних случајних, неправилних узрока може бити 

врло велики, а међутим они не делују сви у једноме истоме правцу. За 
пертурбације, унесене таквом масом непознатих сталних узрока, важи 
тада познати закон вероватноће, што важи и за случајне ситне грешке 
при мерељима: ове су подједнако вероватне и у позитивном и у нега
тивном смислу, и та је једнакост утолико потпунија уколико су грешке 
многобројније. Колективна активност целога комплекса своди се, бар 
у првој апроксимацији, и уколико се тиче битних карактера појава, на 
збир активитета само великих, доминирајућих узрока, о чијим је акти
витетима врло често могућно имати довољно одређених података за 
предвиђаље љиховог колективног ефекта. 
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А кад се све то зна, може се схватити да увођење математичке ана
лизе и у тако комплексне појаве као што су биолошке није само жон
глирање формулама и математичким апаратом. За једну такву теорију, 
основану на принципима о којима је напред била реч, и на којој у 
последње време споразумно раде и математичари и биолози, у изгледу 

је да he донети до практичних резултата од интереса и за саму оцеа
нографију у биолошком погледу, и за практично морско рибарство, као 
што he се моћи назрети из онога што he малочас бити изведено. То је 
модерна математичка теорија биоценоза, тј. биолошких заједница, у 
којој се математичком анализом расправља проблем борбе за опстанак 
биолошких фела што живе у једној истој средини, а у разним прилика
ма какве су остварене у природи. Да би се колико-толико схватило шта 
ту има да ради математика, пођимо од најпростијих примера те врсте. 

Најпростити проблем флуктуације једне феле је онај кад се фела 
размножава тако да свака јединка даје један исти број потомака, а кад 
то размножавање није ничим ометано. Изразивши да је брзина размно
жавања у тренутку t пропорционална броју јединки v у томе тренутку, 
добија се проста диференцијална једначина 

dv = kv 
dt ' 

где је k један коефицијенат који се не мења у току процеса и који карак
терише посматрану фелу. Интеграцијом једначине добија се да he број 
јединки у ма коме тренутку t бити изражен обрасцем 

где 110 означуЈе број јединки у почетном тренутку = О. Тада he се 
експериментално констатовати да израз 

log 11 - log v 0 

t 

задржава једну исту непромењиву вредност за све вредности t за време 
размножавања феле, и та вредност даје коефицијенат k. То је и прак
тички проведено, па је тиме утврђена тачност теоријског предвиђаља. 
Кад има узрока који доприносе размножавању, као и оних што му 
сметају, диференцијална једначина је облика 

clv = kv +Х -У 
dt ' 

где Х означава јачину скупа узрока прве врсте, а У јачину скупа узрока 
друге врсте. Кад се имају подаци о јачинама Х и У, па се у једначини 
смене својим изразима према тим подацима, интеграцијом једначине 
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или њеном непосредном дискусијом може се математички предвидети 
крива линија по којој he се вршити размножавање феле у току време
на. А кад су подаци само квалитативни, из једначине he се моhи извуhи 
квалитативне појединости о тој кривој линији. 

Тако нпр. кад у простору у коме фела живи има имиграције, тј. 
придолажења нових јединки из те феле које he се и саме ту расплођи
вати, а зна се закон тога прилажења у облику 

х= f(t), 

где је функција Ј (t) нпр. одређена експериментално, диференцијална 
једначина he бити облика 

d1J k ј'( = v + t). 
dt 

Њен интеграл 

изражаваhе закон по коме he се вршити флуктуације феле у датоме 
простору и за време трајања процеса. 

Кад се води рачун о морталитету феле при тим флуктуацијама, и 
кад за њега важи закон 

у= <р (t), 

закон по коме he се вршити размножавање феле биhе опет изражен 
обрасцем (9), али пошто се на његовој десној страни смени 

Ј (t) са Ј (t) - <р (t) . 

Разне претпоставке, које се могу чинити о јачинама узрока Х и У, а које 
би одговарале стварним случајевима у природи, доводе до разних обли
ка диференцијалне једначине (б); сваки од тих облика доводи преко 
свога интеграла до одговарајуhег закона по коме he се обављати флук
туација феле у датоме простору, а у току времена. Па ако та фела (нпр. 
једна одређена фела бацила) врши у каквом организму у коме се раз
множава какав ефект (нпр. појачавајуhи или слабеhи какву болест), 
онда пошто је њен активитет пропорционалан броју v, изразивши да је 
брзина тог појачавања или слабљења ефекта пропорционална јачини 
тога активитета, тј. броју јединки v те феле бацила, добија се друга јед
на диферен:цијална једначина која he у облику обрасца изражавати ток 
болести, тј. начин на који he се јачина болести мењати у току времена. 
Ток болести може се тада унапред предвидети у облику једне криве ли-



404 ЧЛАНЦИ - СТУДИЛ 

није која има за апсцису време, а за ординату ток болести. Све то, разу
ме се, у случајевима кад је болест ефекат само акције те феле бацила 
без икаквих секундарних компликација. 

Кад у затвореноме простору коегзистира n разних биолошки) 
фела, ове могу водити једну егзистенцију потпуно независно једне о~ 
других, или бити у каквој било међусобној зависности. У првом случају 
~маће се за њихове фl!уктуације систем о~ n обичних диференцијалню 
Једначина независних Једна од друге, од КОЈИХ се свака може интеграли

ти засебно, без икаквог обзира на остале. У другом случају то he бити 
систем од n симултаних једначина облика 

dv 11 _ + ( ) --- Jn tl, vl, v2, ... , vn 
dt 

где 11k означује бројно стање k-те феле у тренутку t. Облици функцијеfј 
зависиће од претпоставки које се могу чинити о међусобним односима 
фела што коегзистирају у посматраноме простору, а које би претпо
ставке одговарале стварним случајевима у природи. Тако су нпр. проу-. . 
чени у квалитативним и квантитативним ПОЈединостима ови случаЈеви 

на које се стварно наилази у природи: 

1. поједине од фела, или све, црпе једну исту храну која се у пос
матраноме простору налази у ограниченоЈ количини, или се у току жи

вота тих фела принавља по каквоме емпирички познатом закону, или 

је постепено нестаје, опет на какав емпирички познат закон, поред тога 

што је троше поменуте феле; 
2. међу фелама има их које се расплођавају по Малтусовом закону. 

док друге имају сезонско расплођавање; 

3. једна од фела у биоценози храни се другим фелама исте био
ценозе, тако да ових нестаје у мери у којој се множе феле које их про
ждиру; 

4. једне од фела у биоценози троше се вршећи какав ефекат који 
фаворизира расплођавање друге које феле у истој биоценози, или шко

ди томе расплођавању итд. 
Таквих случајева, који су одиста у природи остьарени, има врле 

много и велики број их је већ проучен прецизном или квалитатиВIIОЈ\·1 

Ј\Iатематичком анализом. Међу диференцијалним једначинама или сис
темима таквих једначина на које се проблем своди, неке се могу пот

пуно интегралити и онда њихов интеграл изражава ток флуктуацијэ 
св<1ке од фела у биоценози. Друге се не могу интегралити, али и бс:: 
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праћеног за време од 14 месеци онако како је био најпре прорачунат, па 
затим практички посматран, представљен је овом таблицом: 

број месеци 
1 

о 2 4 6 8 10 12 14 

upegвul)eн број uнguвug. 
! 

2 5 16 20 40 109 200 28З 

ироверен број инgивиg. 
1 

2 5 10 22 50 112 252 282 

Други, још убедљивији, пример даје поступно распростираље по 
датој површини једне феле бактерија (В. dendroides), које је практички 
посматрао и тачно мерио у размаку времена од 5 дана енглески природ
њак Thornton и које је представио овом таблицом: 

број gана 

йосмшuрана заузета 1 

йовршина у см2 

о 

0,24 

1 

2,78 

2 з 4 5 

1З,5З З6,ЗО 47,50 49,50 

Међутим, амерички научник А. Ј. Lotka предвидео је тачно такав 
ток процеса, нашавши да он треба да задовољи извесну линеарну 

диференцијалну једначину, чијом је интеграцијом нашао да тај ток 
треба да је овакав: 

број gана 

израчунаШа 

йоврuщна у см2 

о 

0,25 

1 

2,05 

2 з 4 5 

13,08 З7,05 47,З9 49,02 

што се врло добро слаже са емпиричком таблицом појаве. 
Као још један подесан пример може се навести пораст једне 

биолошке феле (нарочито проучен на Dгosoplzi!a melanogasta) на огра
ниченом простору, на коме количина њене хране прирашћује у слаби
јој мери но што се фела размножава. Реагl је теоријски нашао да флук
туације бројног стаља феле треба да задовољавају једну Riccati-eвy 
диференцијалну једначину, чији интеграл даје криву линију тока тих 
флуктуација у току времена. Тако одређена крива линија показује да се 
фела неhе све више размножавати у току времена; она се до једне одре
ђене границе све више размножава, али по истеку извесног времена 

брзина размножавања постаје све мюьа, док не постане неосетна; од 
тада број јединки више не прирашhује, веh остаје непроменљив. Решl је 
све то експериментално проверио на поменутој фели и видео да се 
експер:и11rентална крива флуктуација феле потпуно поклапа са оно111 
коју је предвидела математичка анализа. 

Таквих потврда математичко-биолошке теорије има данас и с 
љима данас постоји читава једна литература. Истина, треба додати и те 
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да су биолози чинили замерке математичарима да ови сматрају ствари 
:увише симплистички, занемарујуhи безброј утицаја који свакако мора
ЈУ мењати ток процеса. Математичари су увек одговарали да се овакве 
ствари морају почињати упрошhавањем, тако да се испрва води рачуна 
само о најкрупнијим узроцима, онима који су у појави претежни и дају 
јој бар главне црте у њеној овлашној слици; остали слаби утицаји уво
диhе се у рачун постепено кад се буде довољно приближно сазнао њи
хов активитет, тј. начин на који они теже да уносе пертурбације у 
резултат акције претежних, доминирајуhих узрока што су уведени у 
рачун. 

Има веh више од пола века откако се математичари и биолози ба
ве проблемима наведене врсте, проучавајуhи их и математичком ана
лизом, и непосредним посматрањем, и експериментално. Тако: 

Marchal је 1897. год., проучавајуhи инсекте штетне за агрикултуру, 
запазио и тачније испитивао периодичке осцилације њиховог бројног 
стања и теоријски формирао механизам тих осцилација. 

Ghigi је 1903. год. проучавао биолошке равнотеже осцилација ра
зних фела на истоме простору, испитивао узроке који нарушавају или 
само померају те равнотеже и нашао је те узроке у разним физичким 
појавама на томе простору, у флуктуацијама хране и у варијацијама 
појединих фела што живе у заједници. Заједнице које је проучавао исти 
научник су оне у којима живе на истоме простору извесне феле биљака 
фитофагих инсеката и њихових непријатеља. Таква је испитиваља нас
тавио Berlese 1906. год., и истакао на видик осциловање проучаваних 
биолошких равнотежа, при чему као фактори играју претежне улоге 
животне прилике на простору на коме живи заЈедница и спољни утица

ји које је прецизирао. То је све нешто доцније допунио Guenot дубљим 
проучавањем биолошких заједница. 

Ronald Ross је 1911. год., установио тачну статистику односа изме
ђу бројног стања комараца и распростирања маларије у појединим 
покрајинама. Он је то ставио у једначине и конструисао курбу тога 
распростирања, у вези са курбом бројног стања комараца; те су линије 
конструисане према формулама и проверене емпирички јасно истицале 
везу та два фактора. Та су истраживања 1920. год., продужили Sella и 
Lucшoni, пошавши од једначина које је поставио Ross. 

Затим, Martini је 1821. год., проучавао равнотежу између пато
гених клица у болестима код којих је могуhа имунизација и отпора ор
ганизма, па је у извесним случајевима констатовао осцилације око јед
ног одређеног равнотежног стања и објаснио их теоријски, узимајуhи у 
обзир факторе који померају ту равнотежу. 

Lotka је 1923. год., дубље проучио, допунио и генералисао Ross-oвe 
једна чине и применио их на теоријско проучавање маларичне епидеми
је, водеhи рачуна о томе да периода инкубације чини да активни фак
тор у процесу ступа у акцију са извесним закашњењем. 
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W. R. Thompson је 1922-1930. године обрадио математичку теорију 
акције ентомофагних паразита и дао основне диференцијалне једначи
не за циклички паразитизам, одредивши рачуном трајање циклуса и 
закон прираштаја паразита. 

Напослетку, Lotka је 1925. год., поставио једну општу математичку 
теорију за флуктуације фела у биолошким заједницама и дао општи 
тип диференцијалних једначина за најопштије проблеме те врсте, који 
обухвата не само све дотле проучаване случајеве, веh и нове које је он 
проучио у разноврсним њиховим математичким појединостима. Он је 
према тим једначинама конструисао криве линије по којима би се, 
према математичким предвиђањима, имале збивати флуктуације бро
јног стања појединих фела у заједници, а под разним, у природи ост
вареним претпоставкама (као нпр. да феле имају различне коефици
јенте наталитета, морталитета и отпора према спољним утицајима, да 
се једне од љих хране другима, да у заједници има имиграције или еми
грације појединих фела итд.). За математичаре је од интереса напоме
на да је у последље време доказано да се све алгебарске диференцијал
не једначине, ма кога реда оне биле, и сви алгебарски системи своде на 
тип једначина које је поставио Lotka за биолошке појаве поменуте 
врсте. 

У појединости те данас простране модерне теорије, која поред 
назива йleopuje биоценоза носи још и назив майlемтuичке йleopuje 
борбе за ойаuанак, не може се овде улазити. Циљ је овога излагаља 
само то да покаже могуhност и оправданост улоге која се почела при
давати математичкој анализи у проучавању тако комплексних појава 
као што су биолошке. Али he бити од интереса навести неке случајеве 
који су проучени на тај начин у својим било квантитативним било ква
литативним појединостима, а у нейосреgној су вези са йробле.мима био
лошке оцеано2рафије. 

Године 1926. италијански истраживач проф. Umberto ([' Ancona 
проучавао је чисто емпирички статистику риболова у северном делу 

Јадранског мора, а према подацима добијених са рибарских тржишта у 
Реци, Трсту и Венецији. Кад је према тим подацима израчунао про

центе разних фела риба продатих на тим тржиштима за време од 

1910-1923. године, пао му је у очи један факт који се збио за вре111е свет
скога рата 1914-1918. године и који се састојао у овоме: за неке феле 
риба тај је проценат за време рата постао знатно веhи, а за неке знатно 
маљи од процента за време мира. Феле за које је нађено да им се проце
нат повеhао припадале су рибама грабљивицама, које се хране рибом, 
као што је нпр. фела скомбрида (разни варијетети туња, скуше и др.); 
оне за које се тај проценат смаљио биле су феле што се хране морским 
биљкама и морским бескичмењацима, а те су феле биле плен оних пр

вих. Такву је исту констатацију учинио и A1-gl1i 1929. године на продук
тима риболова у Средоземном мору, око пристаништа Caglim·i у Сар
ДИНИЈИ. 
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Океоноzрафски оgбор; йореg ос{йалих 1ta слици су Михаило Пеiuровић u Иван Ћаја 

Из својих проучавања D' Ancona је извео тај закључак да док је 
интензиван риболов пре рата померио природну равнотежу која у тој 
морској области постоји између риба грабљивица и оних које су њихов 
плен, обустава риболова за време рата повратила је првобитну, природ
ну равнотежу, фаворизирајуhи размножавање риба грабљивица. D'An
cona је нашао да при риболову има за ту равнотежу један оптимум: кад 
риболовна активност спадне испод извесног нивоа, биhе тиме фавори
зиране рибе грабљивице на рачун оних других које су им плен; кад се 
риболов појача преко тога оптимума, ефекат је обрнут. 

Међутим, још пре тих констатација италијански математичар Vito 
Volteггa је тај факт предвидео чисто математичком анализом, извука
вши га из диференцијалне једначине биоценозе двеју фела, од којих се 
једна храни другом. Наиме, Volteпa је формулисао овај математички 
закон, данас познат под именом закон йерШурбm(ије cpegњux 
вреgносШи у биоценозама и који гласи: 

У биоценози двеју фела, од којих се једна храни другом, кад се 
каквим спољним узроком (нпр. интензивним риболовом) обе феле ута
мањују сразмерно броју индивидуа сваке од тих, увек he наступити ре
лативно појачање процента оне феле која је храна оној другој, а рела
тивно слабљење процента оне феле која се храни првом. 
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Једначине које је поставио Volteттa доводе још и до других закљу
чака о флуктуацијама појединих фела риба у разним европским мори
ма и у приликама у којима те рибе живе. Тако су објашњене и пред
виђене ове запажене флуктуације рибљих фела: 

1. флуктуације које су 1921-1922. године, констатовали дански 
истраживачи Jacobsen и Jolшnsen на разним рибљим фелама у данским 
водама; нашло се да оне произлазе из две групе узрока, једних што про
излазе од човека (интензиван риболов) и једних што произлазе од при
родних фактора који се данас познају; 

2. флуктуације које је 1927 - 1929. године констатовао De Виеп на 
јатима сардина поред шпанских обала; 

З. флуктуације које је 1929-1931. године, запазио италијански био
лог Sella на лову туња у италијанским водама Средоземног мора и које 
показују извесну, бар овлашну периодичност; 

4. периодичне флуктуације при лову разних врста риба у Северном 
мору, које је 1929. године, констатовао Schostakovitc/1, а које је 1932. 
године проверио енглески биолог Stoпow; 

5. флуктуације које су 1927. године констатовали немачки истра
живачи Hagmayeг и Kandla на остригама дуж западних обала Шлесвига, 
а које се подударају са онима што их је констатовао Spaгck у Лимсфјор
ду у Данској; при тим флуктуацијама истакнута је на видик улога коју 
играју морске звезде, муље и други морски организми што живе у био

ценози са остригама. 

При свим тим флуктуацијама општа математичка теорија коју је 
израдио Vito Volteпa оснива се на конексији између њих и биолошких 
појава што проистичу из заједничког живота у биоценози, на једноме . . 
истом простору, при конкуренциЈИ у исхрани, при прождирању Једних 

фела од других итд. Иста теорија предвидела је и понеке интересантне 
појединости при тим флуктуацијама, које су доцније проверене, а које 
самим посматрањем тешко да би биле запажене. 

Да би се схватило на који начин математичка анализа долази до 

потребних јој и довољних података за њена објашњења и предвиђаља, 
овде he бити наведена једна појава из области оцеанографије, запаже
на на више места дуж француских морских обала. 

Француски биолог Fisc!?eг-Piette проучавао је за време од десет 
година ловишта шкољака у околини рта Decolle, посматрајуhи и ста
тистичким методама проучавајуhи истовремене флуктуације трију фе
ла морских организама у међусобној борби за опстанак: шкољака (шон
lеs), рачиhа Balanus lюlanoiclcs и пужиhа волчиhа Ригрига lapillus. Он је 
запазио да се ефекат борбе за опстанак манифестује у једноме циклусу 
који се периодички понавља: 
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Циклус почиље тиме што се појављују рачиhи који готово сасвим 
покрију површине подморских стена, фиксирајуhи се на љуштурама 
шкољака приљубљених уз те стене. Тада се у масама почну појављи
вати волчиhи који прождиру те рачиhе прикачене на љуштурама шко
љака, али остављајуhи недирнуте саме шкољке. Кад рачиhи буду тако 
утамаљени, волчиhи остају без такве хране; они тада мељају свој дота
дашљи начин исхране, па почну бушити љуштуре шкољака и прожди

рати ове. Па пошто се волчиhи при таквој исхрани јако и брзо раз
множавају (порасте им коефицијент расплођаваља), то шкољака брзо 
нестаје и од љих остају само празне љуштуре. У то дође време да се 
нове ларве рачиhа факсирају на тако испражљеним љуштурама шко
љака, што доводи до поновне љихове појаве у масама. Али чим се ови 

довољно размноже и одрасту, појаве се опет у масама волчиhи који их 
стану таманити, остављајуhи на миру младе шкољке које се за то време 
развијају, расту и множе се, док на љих не дође ред да их волчиhи стану 
таманити. Кад се не би понова појављивали рачиhи, та би деструкција 
ишла до љиховог потпуног истребљеља на тим местима; али појава 

рачиhа пренесе на љих прождрљивост волчиhа, остављајуhи недирнут 
један део шкољака за љихово даље расплођаваље. Циклус од тада по-. . . 
чиље спочетка и састоЈИ се у периодичком поЈављиваљу и нестаЈаљу 

свих трију фела, шкољака, рачиhа и волчиhа. Запажено је још и то да 
такав циклус траје четири године, са малим позитивним или негатив
ним поступаљима. 

Сличан циклус и периодичност флуктуација запазио је и францус
ки биолог Fauvel у морској области Saint-Vaest-la Нощ5ие, коју с времена 
на време насељавају шкољке из оближљег залива Baie d' Issigny, па онда 
ове, после одређеног времена, ишчезавају потамаљене од организама 

КОЈИ се љима хране. 

Све су то довољни квалитативни подаци за формираље система 
диференцијалних једначина и биолошких флуктуација, а такве су јед
начине стварно и постављене. Једначине система су међу собом пове
зане, а формиране су на основу принципа да је за сваку од фела у био
ценози брзина љеног размножаваља или нестајаља у сваком тренутку 
пропорционална разлици јачине импулсивних и депресивних узрока у 
томе тренутку. А малочас наведени биолошки подаци, прецизирани 
практичким одредбама процената трију фела у одређеним размацима 
времена и допуљени интерполацијом, доводе до познаваља јачине тих 
узрока. И тада једначине не само да допуштају да се предвиди горе 
наведени циклус и периодичност флуктуација, веh својом интеграцијом 
доводе и до дијаграма тих флуктуација, који су проверени непосредним 
опажаљима. 

Природљаци се, као што је напред казано, а у многим случајевима 
са потпуним правом, опиру увођељу математике у биолошке проблеме, 
налазеhи да је то просто жонглираље формулама које никад неhе дове
сти до чега новог. Али се и ту показало да кад се математичком апарату 
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да оно што њему треба, а то су било прецизни, било ма и овлашни кван
титативни или квалитативни подаци о математичким нијансама онога 

са чиме он има да оперише, он доводи не само до закључака несравњи

во прецизнијих qд оних до којих доводи обична логика, већ и до чиље
ница које би и извежбаноме оку природњака могле остати незапажене. 
А напред је показано да се такви подаци могу имати у појавама свих 
могућих врста, па чак и у онима које немају веза ни са чим материјал
ним и тачно мерљивим. 

(Ciiлuiii, 1939. i.) 



ЗАНИМЉИВОСТИ У ПРИМЕНАМА 
ПИТАГОРИНОГПРАВИЛА 

итагорино правило, по коме је, за правоугли троугао, квад
рат хипотенузе једнак збиру квадрата обеју катета, једно је 
од основних правила за израчунавање дужина у геометрији. 

Beh смо упознати са применом тог правила при таквим 
израчунавањима, а овде hемо показати како то исто правило може 
довести и до неочекиваних резултата који имају своје занимљивости. 

Дешава се да неки задатак изгледа немогуhан, каткад и бесмислен, 
а Питагорино правило показује да је он сасвим могуhан и да има смис
ла. Као пример могу се навести задаци овакве врсте. 

Да се једно чврсто тело, без промене облика и величине, не може 
провуhи кроз друго неко, тако исто чврсто тело чије су све димензије 
мање од првог тела, изгледа сасвим разумљиво и очевидно. Шта би се 
казала, на пример, кад би неко тврдио да кроз нерастегљив кружни 

отвор величине једног динара може проhи и веhи метални нсвац од 
двадесет динара, који је и несавитљив и нестишљив? Или тек кад би 
неко тврдио да се у једној чврстој, нееластичној коцки увек може 
прорезати канал кроз који he се моhи провуhи друга, од ње веhа, такође 
чврста и нееластична коцка, и то без 
промене облика и величине? 

Истина је да у самој природи има 
понешто што подсеhа на то да веhи 
предмет може стати у мањи или про

hи кроза њ. Тако, је нпр., у зоологији 
утврђено да једна врста морске рибе 
( Chiasmodus) (сл. 1) гута рибу исте вр
сте три пута веhу од себе. Али то није 
иста ствар са претходним тврђењем: 
отвор за гутање и простор за варење 

код те рибе су растегљиви за толико Сл. 1. - Морска риба Cblasmodus 
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да веhа риба може стати у тај простор. Међутим, у горњим тврђењима 
реч Је о телима чврстим, нерастегљивим, нестишљивим и несавитљи

вим. Како су таква тврђења необична за наша схватања може се закљу
чити по томе што се у обичном животу за нешто што је немогуhно ка
же да he "пре камила проhи кроз иглене уши" но што he се то десити. 

Па ипак, такве су ствари могуhне, и само са нешто вештине извод
љиве. Показаhемо одмах на неким примерима како се то изводи и тач
ност hемо проверити сасвим простим рачуном. 

1 

Узмимо најпре задатак: ga се кроз gаШи кружни оШвор (сл. 2 а) 
йровуче кружни коШур веhе2 йречника, а ga се йри Шом йречник круж
но2 оШвора не йовеhа. Опишимо за то на парчету чвршhе хартије круг 
С, па повуцимо две његове паралелне дирке АМ и ВО и једну њима пара

лелну праву по пречнику круга. Исецимо врхом перореза кружни котур 
NQLRN, тако, да на том месту остане кружни прорез чији је пречник јед
нак пречнику d круга С. 

Превијмо хартију дуж дирака АМ, ВО и праве PQRS, тако да то 
парче хартије, одозго гледано, добије облик као на сл. 2Ь, где су обе 
дирке поклопљене са правом PQRS, а полукруг QLR поклопљен са 
полукругом QNR. 
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Сл. 2. - ПроблеАt кружliо2 otliвopa 
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Кад се то учини, гурне се ивица RS навише тако, да се подигне и 
~ође у положај RS (сл. 2с) Кружни лук LR заузеhе положај LR на тој 
~лици, и дуж QLR указаhе се један узан праволинијски прорез QR веhи 
)Д прореза QR на првој слици. 

За колико he овај нови прорез QR (сл. 2 с) бити веhи од прореза QR 
:а прве слике (сл. 2 а), тј. веhи од пречника cl круга С? Према Питагори
fiOM правилу и једна и друга тетива t1 и t2 биhе (као хипотенузе равно
крака правоуглих троуглова, чије су катете једнаке полупречнику г 
круга С) једнаке са 

па he најзад бити 

Према томе, од кружног прореза, чији је пречник d, начињен је, 

без икаквог проширавања круга, праволинијски прорез дужине dJi. 
Овај прорез једнак је дужини првобитног прореза увеличаној за једну 

дужину коЈа Је Једнака разлици 

dJi -d =(Г2 -l)d = 0,4142 ... d"" 0,4d. 

Прорез се, дакле, повеhао за нешто мало више од 0,4 d тј., за нешто 
мало више од две петине своје првобитне дужине. Новац од једног 
динара има пречник 23 мм, а новац од двадесет динара од 31 мм. Једна 
петина пречника динара износи приближно 4,6 мм, па ако круг С има 
пречник исти као динар, отвор на хартији биhе на горњи начин повеhан 
приближно за 9 мм. Пошто се пречник новца од 20 динара разликује од 
пречника динара за 31-23 = 8 мм, дакле, за мање но што је повеhан от
вор, то he кроз тај отвор сигурно моhи да прође и новац од 20 динара, о 
чему се лако може уверити и практички (сл. 2 d). 

Горње тврђење може се исказати и на овај начин. 

Како површина Р кружног прореза пречника d износи 

( 
d )

2 

1 2 P=rc 2 =4 rcd, 

а површина Р1 круга чији је пречник d-fi износи 

може се тврдити: 
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Кроз сваки нерасШеzљив кружни оШвор .може се, на найреg наве 
gени начин, йровуhи несШишљиви и несавиШљиви кружни коШур чија ј 
йовршина gва йуШа веhа og йовршине са.моz оШвора. 

2 

Узмимо сад задатак: ga се кроз нерасШеzљиву чврсШу коцку йро 
реже канал кроз који he се .моhи йро-
вуhи gpyza јеgна og ње веhа, несШиLи
љива и чврсШа коцка. 

Поставимо коцку К на хоризон

талну раван R тако, да једна њена ди
јагонала, нпр. 0'0 буде вертикална. 
Тада, када се та коцка К гледа са стра

не, видеhе се у облику (сл. 3), а кад се 
гледа одозго, видеhе се пројекције ње
них ивица на раван R у облику прави
лног шестоугла S (сл. 4а). 

Да бисмо израчунали страну а 

тог правилног шестоугла посматраЈ

мо пресек коцке АО' ВО (сл. 4 Ь) који 
има облик правоугаоника. Једна стра-
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:-ra тог правоугаоника једнака је ивици коцке и ту ћемо дужину узети за 
единицу. Друга страна је дијагонала стране коцке и према томе износи 

Ј2. Најзад дијагонала О' О тог правоугаоника је дијагонала коцке чија 

е ивица 1, и стога је једнака Ј3. Са слике видимо да је дужина а виси
:-rа оба троугла на које дијагонала 0'0 дели наш правоугаоник и према 
гоме можемо ту дужину овако да израчунамо. Знамо да, с једне стране, 

ювршина правоугаоника је једнака производу димензија: 

l·I2 = {2. 

С друге стране се површина правоугаоника може представити и 

(аО збир оба подударна троугла који га чине. Оба та троугла имају за-

едничку основицу О' О= Ј3 и исте висине а. Према томе је површина 
1равоугаоника 

аЈ3. 

Кад изједначимо та два израза 

~обијемо 

Одредимо сад полупречник круга уписаног у наш шестоугао. Поз

'IаТО Је да Је 

г= 1 аГз 
2 ' 

nто у нашем случаЈу даЈе 

Најзад одредимо страну квадрата уписаног у том кругу. Она, као 

шпотенуза равнокрако-правоуглог троугла са страном г, износи ,.{2. 
У нашем случају то даје 

Г2.Ј2=1. 
2 

На тај начин смо показали да је страна квадрата уписаног у овај 
круг једнака ивици наше коцке. 
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Тако уписани квадрат може имати у кругу ма који положај. Ако из 
положаја (сл. 3 с), где су два темена квадрата лежала на обиму шесто
угла, о бр немо наш квадрат за 10°, он he доhи у нов положај (сл. 4 d) у 
коме се ниједно теме квадрата не налази на обиму шестоугла. Другим 
речима, та слика показује да између обима квадрата и обима правилног 
шестоугла има свуда растојаља. Дакле, наш квадрат можемо још да 
повеhамо, па да стане у правилан шестоугао. Ако сад у нашој коцки на
чинимо канал у правцу дијагонале О' О са пресеком величине овако по
веhаног квадрата, онда he кроз тај канал моhи да прође и коцка веhа од 
наше првобитне коцке. 

(Бeoipag, 1939. i.) 



ИМАНУЕЛКАНТОРИБОЛОВИМА 

елики филозоф, чија је двестогодишњица рођења прославље
на прошле године, није био заузет искључиво проблемима 
које поставља трансцендентална метафизика. Поред много
бројних дисертација о моралу, проблемима психологије, кос

могоније, педагогије, етнологије, о земљотресима, атмосферским кре
таљима, људским расама и др., Кант је размишљао и писао и о рибо
ловима. 

Нека се не мисли да је то казано у шали, и нека је допуштено јед
номе рибару од заната да на овоме месту прикаже ту неочекивану и ма
ло познату страну активности великога мислиоца. 

Xohe ли се веровати да се Кант, за кога се зна да се није кретао из 
Кенигсберга, по чијим су изласцима из куhе регулисивани часовници у . . . 
томе граду, КОЈИ целога свога дугог века сигурно НИЈе упецао ни Једну 

кесегицу, а још мање био очевидац великих риболова које описује, 
могао толико заинтересовати за те ствари да им посвеhује читаве стра
не и одељке у својим делима, и то баш у време кад је имао да ствара 
основе за свој пространи филозофски систем? 

Међутим, Кантови биографи изрично кажу да су његово омиљено 
друштво били поморски капетани бродова, са којима је проводио по 
читаве часове у шетњи, и који су му у тим шетњама описивали своја 
дуга прекоморска путовања и своје доживљаје. Осим тога, зна се да је 
Кант предавао физичку географију (први пут летњега семестра 1757. 
год.). Та његова предавања, у којима је употребио материјал добијен од 
помораца и допуњен оним што је он сам о томе читао у путописима које 
врло савесно цитира, публикована су у делу: Immanuels Kant Physische 
Geographie. Дело има неколико свезака, од којих писац овога приказа 
има у рукама други одељак прве свеске (друго, потпуно прерађено из
дање, од Ј ох. Јак. Вилх. Фолмера, Мајнц и Хамбург, код Готфрида Фол-
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мера; нема године издања). Свеска (а можда и цело дело) посвећена је 
тадашњем пруском наследнику престола, Фридриху Вилхелму. 

Та свеска, која има 414 страна велике осмине, садржи општи опис 
океана и појединих мора. Кант у њој не пропушта, кад год му се дала за 
то прилика, задржавати се на детаљним описима разних врста риболо

ва у мору. Читав одељак (стр. 36-136) описује риболовно богатство Се
верног леденог мора, са масом података о врстама риба у томе мору, 
техничких и стручњачких обавештења о начинима и справама за њихов 
лов, статистичким подацима о рибарима, рибарским лађама, рибар
ском алату, о рибарској трговини, начинима препарисања уловљене 
рибе, о томе како поједине врсте риба треба јести итд. Нарочито су ин
тересантни подаци те врсте за харингу и бакалар, за које су рибе у по
јединостима описане мреже и струкови којима се та, за рибарску индус
трију најважнија риба, у то време ловила, са стручњачким описима 
технике таквих риболова, са подацима о димензијама мрежа, о улози 
појединих њихових делова, величини окаца на мрежама, о величини, 
броју и распореду удица на рибарским струковима, о начину маневри
саља појединим рибарским алатима итд. (стр. 81-108). Све је то данас 
измењено, али су Кантови подаци од живог интереса за онога који воли 

да упоређује данашње са ондашњим. 
Описујући животињски свет у Атланском океану и Средоземном 

мору, Кант налази да су "најукуснија морска створења" у тим водама 
рибе ,,Lampгeten" које личе на јегуљу и за које Кант наводи у појединос
тима оно што их разликује од јегуље. Чак износи и рационалне разлоге 
због којих је та врста рибе добра за маринат (стр. 221). 

Говорећи (стр. 236-238) о врсти Accipenser (која обухвата моруну, 
јесетру, сима, пастругу и кечигу), Кант упада у једну рибарску грешку, 
наводећи да су то "највеће рибље грабљивице", што сваки рибар зна да 
нису. Али му се мора признати као тачна рибарско-гастрономска оп
сервација да су мањи примерци те рибе укуснији и да се те рибе "једу 
свеже, усољене и мариниране" (стр. 236). За кечигу и он налази да има 
"најукусније месо и најфинију икру", као и то да је најбоља икра од јесе
тре (стр. 237). 

Одељак од стр. 205-290 пун је занимљивих причања о рибама, ри
барима, сценама и интересантностима из рибарског живота, као и поу
ка о томе како треба спремати за јело поједине рибе, остриге итд. Нпр., 
остриге из Сијера Леона морају се прво скувати и ситно исецкати, па се 
тек онда могу јести (стр. 295). За јаја од морске корњаче каже да су 
"врло укусна, како свежа, тако и кувана, и да се могу употребити зара
зноврсна јела" (стр. 234). 

Све то не би имало нарочита интереса да долази од каквог оби
чног рибара, путописца или приповедача. Али такве рибарско-гастро

номске појединости имају особиту драж кад долазе од једнога Има
нуела Канта. 

(Бeoipag, 1925. i.) 



ПРИЛОЗИ 



Мно2и Михаила ПеШровиhа йознају и као скромна, у себи йову
чена. Клонио се йочааuи, о које су се .мно2и око ње2а, било из сујеШе 
или раgи корисШи, оШи.мали. Та ње2ова скро.мносШ није била неискре
на, не2о израз йрироgносШи и йошШења. Глеgао је криШички на свеШ 

око себе и клонио се све2а шШо би 2а нейоШребно обавезивало и шШо 
би се косило с gосШојансШво.м научника. Пре.ма Шо.ме, Мика Алас је 
избе2авао gрушШво "у2леgних" који.ма неgосШају og'loвapajyhe .моралне 
врлине. Више је волео неу2леgне и йошШене љуgе, какве је нйр. налазио 

.меf)у рибарима и сељацима. Волео је каg 2а Шакав човек с.маШра себи 
јеgнаки.м, не слуШеhи чесШо, ко је МајсШор Мика. 

Милош Раgојчић 

1949 

Три лика Михаила ПeГiipoвuha као рибарскоz .мајсГiiора на Сави 11 

Дунаву. 
ПeLupoвuh је zимю оби.мну йрейиску са свеLuо.м. Корипuио се сво

јим йeчaГiioivt за обезбеf)ење йтшuанскоz йaкeiila или коверШе. Сцена на 
йечаСйу Риба jege рибу са шшцијали.ма МР cuzypнo J-tuje случајна (йе
чшu је израf)ен у Паризу og сребра u gрве1Тtа тиса - taxus /юссаtа 1898. zo
guнe). 





НейосреgносШ Михаила ПеШровиhа, њеzова необична скромносШ, 
ка1<:ва се може наhи само коg великих научника и великих љуgи, који су 
gалеко изнаg сиШница и сшuничарсШва, њеzова сваzgашња веgрина и 

zоШовосШ ga свему наЬе и йозиШивне сШране, све za је Шо изgизало go 
необичне висине меЬу љуgима Шаgашњеz времена. Као реШ1<0 ко, он је 

ишао с{йално йраво, и својим научним и живтuним йуШем. То је коg 

њеzа била јеgна целина. Он је живео, ga би моzао усйеито научно 
pagиiuu, а науч1-10 је раgио, са великом љубављу и марљивошhу, ga би 
czueкao йраво ga ygecu свој живоШ онако како жели. 

Алексаиgар Белиh 

1953 



ЗБИРКА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА У 
ПРИРОДЊА ЧКОМ МУЗЕЈУ У 

БЕОГРАДУ 

руговање Михаила Петровића, пријатељство и сарадња у Акаде

мији природних наука са Живојином Ђор!)евићем и Петром Пав

ловићем у Српској краљевској академији , довело је нашег профе

сора до темељнијег односа према рибарству на рекама Србије. 

Петровић је већ био истакнуто стручно лице у сре!)ивању риболовних односа 

Србије са Аустроугарском и Румунијом, у уздизаљу ове привредне гране на 

организован облик делатности (Београдска рибарска заједница) , у искуству 

главног инспектора за рибарство у Министарству народне привреде и друго . 

ПЕТАР С. ПАВЛОВИЋ. 

1864-1938 
јеgан og осн.ива•m Музеја срйске 

зе.мље (Бео2раg, 1895), gанашње2 

Прироgњачтш2 .~vtyзeja у Бео?.раgу 

Све је ово довело до идеје да Петар Па

вловић , управник Музеја српске земље, пред

ложи Петровићу да своју делатност у ри

барству пренесе у Музеј. Тако је дошло до 

поклона многих предмета професора Петро

вића. Музеј српске земље постепено је доби

јао од професора Петровића различите пред

мете из рибарства. То су, махом , били Пе

тровићеви експонати са изложби Краљевине 

Србије на Светској изложби у Паризу (1900. 
г . ), Балканској изложби у Лондону (1907. г.) , 

изложби у Турину и РИму (1911. г.) , Единбур
гу (1912. г.) , Београду (1908. г.) итд. 

Петровић је подарио Музеју српске 
:.Јемље више различитог рибарског алата , 

различитих мрежа , свој лични чун (види сл. 
48 на 173. стр . ове књиге ), јединствену за
ставу Београдске рибарске заједнице и више 
примерака различитих врста риба Саве , Ду
нава, Мораве , Дрине , Нишаве и др. Време
ном, по обичају и непажњи , многи су Петро
вићеви експонати нестали. Остала је једино 
застава Београдске рибарске заједнице у 

веома лошем стању и око 25 различитих вр
ста риба. 



Михаило ПеГйровиh је веhину својих не.мтuемтuичких раgова йтuйисивао 
йсеуgонимима рибарско2 йорекла: Рибарски мајаuор, МајсШор Мика, CLuapu 
мајаuор, C~uapu рибар (в. у~uо2раф Пе~uровиhево2 йтuйиса) и gру2и. -Про
фесоров лик из 1921. 2oguнe, каgа је највшие paguo на йроучавању и иско

ришhавању Oxpugcкo2 и Пресйанско2 језера 



Уређивачки одбор Сабраних gела Михаила Пе!Тtровића захваљује директору 
Природњачкоr музеја у Београду на уступљеном списку инвентара ихтиолошке збирке 

професора др Михаила Петровића . 



@Ј • @Ј 

1~ 1~ 

~ МАЊИЋ, ПУЗИЈА - Lota lota ; Дунав, априла 1904; инв. бр. З ~ МРЕНА- Baг!Jus !Jaгlms; Дунав, 9. април 1903; инв. бр. 5 

~ ~ ВРЕТЕНАР ВЕЛИКИ - Аsрго zinsel; Сава, априла 1903; инв. бр. 18 

~ ЦИГАНКА- Alosa alosa; Дунав , Челарево, 6. мај 1904; инв. бр. 18 ~ 
~ СКОБАЉ - Clшndгostoma nasus; Сава; инв. бр. 22 ~ 
~ 

ЦИГАНКА- Alosa alosa; Дунав, Кладово, 5. мај 1904; инв. бр. 30 

~ КЕЧИГА- Acipenseг гиt/шшs; Дунав, 9. септембар 1903; инв. бр. 32 

~ СМУЋ КАМЕЊАР - Liciopeгca џu(rsaгis; Дунав; инв. бр. 38 ~ 
~ БУЦОВ- A/!Jumus mento; Дунав, Текија, септембар 1908; инв. бр. 39 ~ 
~ САБЉАРКА - Pelecus cultгatus; Сава, 11. новембар 1903; инв. бр . 40 ~ 
~ 

БУБОР- A!Jгamis vim!Ja; Ситница, 20. октобар 1902; инв. бр. 41 

~ БУЦОВ- Alhuпшs mento; Сава, 11. новембар 1903; инв. бр. 44 

~ ШТУКА - Esox lucius; Вилман, Макиш, 16. септембар 1903; инв. бр . ~ 
~ 

45 

~ ЛАНДОВ - Aspius aspius; Дунав, септембар 1908; инв. бр. 46 

~ ЧИЧКАВА ЈЕСЕТРА - Acipenseг .rsiildeщtaedtii; Дунав, 18. фебруар ~ 
~ 1910;инв . бр.55 ~ ЧИКОВ- Misgumus.f'ossilis; Уровачка бара, Обреновац, 2. фебруар 

~ 1904;инв . бр . 16 ~ 
~ СКОБАЉ - Clumdгostoma nasus; Дунав, 28. септембар 1903; инв . бр. ~ 60 

~ МРЕНА - Baг/ms !Јаг/тs; Нишава , 5. октобар 1903; инв. бр. 61 ~ 
~ ЛИЊАК- Tinca tinca; ритови код Вуковара, 11. новембар 1903; инв. ~ 
~ 

бр. 64 

~ КЕЧИГА- Acipenseг гиt/шшs; Дунав, 9. септембар 1903; инв. бр. 73 

~ БОДОРКА - Lenciscus гutilus; Вилиман, Макиш, 16. септембар 1903; ~ 
~ 

инв.бр. 76 

~ БЕЛИ ГРГЕЧ - Aceгina scl11·aetzeг; Дунав, 9. септембар 1903; инв. бр. 

~ 81 ~ 
~ 

БОДОРКА - Lenciscus гutl7ilus ; Вилиман, Макиш, 16. септембар 1903; ~ инв. бр. 84 

~ БАЛАВАЦ - Aceгina сепша; Вилиман, 12. октобар 1904; инв. бр. 93 ~ 
~ Б О ДАРКА - Lenciscus гitilus; Вилиман, Макиш; инв. бр. 85 ~ = 11..:: 
@Ј @Ј 



Keчuia- Acipenseг гиt/шшs; Дунав, 9. сейШе.мбар 1903, Прироgњачки .музеј у 
Бeozpagy, збирка gp Михаила Пaupoвuha, инв. бр. 73 

Бели ipieч- Aceгina scl7гaetze1~· Дунав, 9. сейLuе.мбар 1903, Прироgњачки .музеј 
у Бeozpagy, збщжа gp Михаила ПеШровиhа, инв. бр. 81 

Шљивар- Lencisus гutilus; Вили.м.ан, Макищ 16. сейLuе.мбар 1903, 
Прироgња'tки музеј у Бeozpagy, збирка gp Михаила ПеLuровиhа, инв. бр. 84 



ЧичковајесеШра- Aгipenseг guldenstaedtz~· Дунав, 18. фебруар 1910, 
Прироgњачки .музеј у Бeozpagy, зб~tрка gp Михаила ПеШровића, инв. бр. 55 
Скобаљ- Clюndгostoma nasus; Дунав, 28. новембар 1903, Прироgњачки .музеј у 

Бeozpagy, збирка gp Михаила Пе~uровића, инв. бр. 60 



Шiuука- Esox lucins; Вилиман, Макииt, 16. сей(йембар 1903, Прироgњачки 
музеј у Бeozpagy, збирка gp Михаила Пеruровиhа, инв. бр. 45 

Буцов- Alhuгnus mento; Сава, 11. новембар 1903, Прироgњачки музеј у 
Бeozpagy, збирка gp Михаила ПеLuровиhа, инв. бр. 44 



Maнuli, iiyзuja- Lota lota; Дунав, айрила 1904, Прироgњачки музеј у Бео2раgу, 
збирка gp Михаила ПеГйровиhа, инв . бр . 3 
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Ајнфок мрежа једнострука мрежа 
алов -једна од највеhих и најефикаснијих рибарских мрежа на нашим водама, 

која се употребљавала у колективном риболову на веhим водама до Дру
гог светског рата. Спада у најдуже рибарске мреже, састављене из више 

појединачних четворугаоних мрежа, које су се према потреби (у зави
сности од дубине воде) састављале (кветовале) помоhу рибарске игле за 
плетење мрежа. Тако састављен алов достизао је дужину до 600 m 

амбар - назив једног дела мреже-бубња 
анцунг - зимски капут 

аузнем - место на коме се алов извлачи из воде 

Балаље - вожење чамца помоhу крмице која је везана за чамац 

банак - средина чамца, обично чуна 
брежина - нагло одсечена обала, поред које је обавезно дубока и јака вода 

Винтбаум, винпам - округло дрво, обично јасен, које служи за намотавање 
мреже (вирање) када запне за неки предмет на дну 

велики алат -велике рибарске мреже које опслужују 12-14 рибара током рада 
влак- тип малог алата, мрежа вреhастог облика (за повлачење у води) којим 

рибари лове из два чамца 

влакароши - рибари који лове влаком 

Гибач, гибало- подужи еластични штап од јасена или дрена са самицом, уди

цом 

горља и доља повора - горњи и доњи обод мреже пириhа 
горљак алова- конопац (иншљиг) некад од кудељног влакна, касније синтети-

чки, на коме су нанизани пловци (параши) 
грунткорн - врста троструке рибарске мреже за лов рибе повлачењем по дну 

Деветак - када дува јака кошава сваки девети талас иде целом ширином реке 

дољак алова, дољака - дебео двоструко преплетен једек од кудеље са олови-

цама које служе да оптерете мрежу. Ако је алов радио по муљевитом дну 

(баре), густина оловица била је мања и, обрнуто, за рад по дубљим вода
ма са тврдим дном оловице су биле густо нанизане 

Ћелебрија - мрежа на лучном штапу везана за дужу мотку којом се извлачи 
риба из воде 
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Ертл - дугачак канал на коме се држи риба 

Завозна весла- велика весла дужине 3-4 m, која се употребљавају на великом 
или лапташком ( фишерском) чамцу 

Исполац - средство за избациваље воде из чамца 
ишлиr- јачи канал дебљине 2-6 mm 

Једек- конопац дебљине 10-20 mm, којим се повлаче рибарске мреже 

Калање- специјално сечеље рибе приликом припреме за сушеље или сољеље, 
параље, располуhиваље 

керудер - весло 

кеца - тип мреже који садржи две дрвене летве, роzуље, које су постављене у 
облику слова А, у чијем се горљем углу између љих налази попречно по

стављена летва - крсйlак. Крстак служи за везиваље једека којим се 

повлачи и подиже кеца из воде 

кецарош - рибар који лови кецом 

клоцер - четворокрако мало сидро тежине око 7 kg, којим се траже мреже по 
дну 

комун храна која се носи када се полази на рибареље на дуже време 

коломпа - држач зоа завозно весло 

кранцл - предљи део чамца 

кранцарош - рибар који током избациваља алова весла на предљем крају ча
мца - кранцлу 

кртоr - место где риба зимује 

крманош- рибар који управља чамцем (крмани) на љеговом задљем делу
штуеру, помоhу малог весла керудера 

кусака трослојна мрежа, коју чине две спољне мреже peguнe (шйи'iлови) и 
нешто таља мрежа лuut 

Лапташ- тип рибарске мреже који се поред алова убраја у највеhе мреже, а 
којим се радило на отвореним водама 

лапташка дружина група од минимум шест рибара на два чамца који лове 

лапташем 

лец - мотка за мереље дубине воде са пловеhих објеката 
лиш - назив за једноструку мрежу која се налази у саставу троструке мреже 

метлице 

Мали алат - справе маљих димензија којима рукују највише два рибара 

манrура - назив за неравна, валовито и песковито дно у реци 

Параши - пловци од плуте или тополиног дрвета који служе за одржаваље 
мреже на површини воде 

пецкеш човек рибар који у лаптарашкој партији чупа мрежу 
шштовање уметаље парчета мреже у поцепани део мреже 

пренизавање мреже -пре употребе мрежа се пренизавала у чамцу тако што су 

на једну страну слагани параши, а на другу дољака са оловом како се 

мрежа пре избациваља не би замрсила 

полиш- рад лапташем уз саму обалу (полишоваље) 
поплов - рогач 

пузн, ам - широка трака коју лаптарош носи преко рамена и леђа током рада 
са оловом, а за коју се везује један крај алова. Ам олакшава лаптарошу 
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држаље оног краја алова који остане на обали, како би га вода што маље 
носила. Такође, рибару олакшава извлачеље мреже при љеном извлаче
љу из воде 

Рина подразумева избациваље мреже (лапташа), рад љоме у одређеној дуби
ни и љено подизаље из воде. Све је то једна рина 

Сертме- тип мреже кружног облика, пречника 3 m и дужине 1,5 m. Мрежа је 
на горљем ободу везана за металну карику која је обавијена платном, 
како би при бацаљу у воду маље лупала и да не би рђом нагризала мрежу. 
У дољем делу мреже (дољака) нанизане су оловице и кроз свако десето 
окце мреже провучене су врпце (иншљиг), које се спајају у заједнички 
једек којим се мрежа извлачи из воде. Рибар са свог чамца забацује мре
жу полукружним окретом тела, држећи једном руком једек. Мрежа пада 

на воду целом ширином и под тежином оловица иде на дно, поклапајући 

рибу која се ту затекла. Руковаље овим типом алата захтева велику уме
шност рибара, који и сам може пасти у воду или лоше (недовољно ра
ширена) забацити мрежу. Постоји више типова ·сертми: велико (uурско, 
мало серйlме као и немачко серй1ме. Претпоставља се да су наши рибари 

руковаље овим типом алата "за поклапаље рибе" научили од турских 

рибара, о чему сведочи и назив алата који је турског порекла 
средњак - рибар који током избациваља алова весла на средљем делу чамца 

Татров - мрежа у облику торбе или цилиндра у којој се чува жива риба 
тирл - поклопац на барци за чуваље рибе 

трбок- полукружно савиј ен штап (јасеново дрво) за који је везана мрежа у ви
ду кесе, дужине 3-4 m. Крај мреже се назива рейњак и за љега је приве
зана цигла или .камен. За полукружно савијен штап везана је мотка, 
којом се трбок спушта у воду. Лов трбоком назива се трбочеље, током 

кога се плен сатерује у мрежу плашељем 

торкеб - место одакле се избацује алов 

Чеврнтија - место где се вода окреће 
честар, редар и корана - различити типови влака са различитом величином 

окаца (25-130 mm) 
черенац - два полукружна међусобно укрштена дрвена штапа ( облуке ), која 

могу бити дужине 1-6 m, зависно од начина којим ће се риба ловити. За 
крајеве облука везана је мрежа различитих димензија, адекватних ду
жини облука. Такође, за укрштене облуке поред једека може бити везана 
и хоризонтална или вертикална црвена мотка, зависно од начина на који 
ће се ловити, са обале или из чамца. Черенцем са црвеном мотком углав
ном се ловило са обале, при чему риба р изабере неко подесно место (стр
ми део обале), помоћу мотке спусти черенац у воду и после неколико ми

нута га подиже, ловећи рибу која се ту задесила 

Шикља - врста рибарског чамца 

штапац- мотка за коју се везује горњака и дољака алова. Дужине је 2-4 m (за
висно од дубине мреже), са природном рашљом на дољем крају у коју је 
углављена цигла. Рашљу затвара дашчица (папуча). 

штица- јача и дужа мотка од јасена или бора 

Саставила 

Дубравка Вучић 



НАЗИВИ ВРСТА РИБА 

Михаило Петровиh је у својим рибарственим радовима дао преглед врста 
риба Дунава, Саве и Дрине, као и Охридског језера. Врсте риба је представио 
народним именима и одговарајуhим латинским називима. Од времена када је 
Петровиh рибарио по нашим рекама па до данас, многи народни називи су 
замељени другим. Зато је значајно што је у пописима Петровиh уз народна 
имена навео и латинске називе, а самим тим и пружио могуhност тачног утвр
ђиваља састава рибљег фонда поменутих река с почетка века. Примеhује се 

још и то да је Петровиh, наводеhи врсте риба у својим делима, уз љихове ла
тинске називе везивао више народних имена, чиме је могуhност утврђиваља 
врсте рибе била веhа. Познато је да рибари често исту врсту рибе називају раз

личитим именима, посебно оне које нису од веhег економског значаја и које се, 
сходно томе, слабо конзумирају. Такође, исту врсту рибе у љеним различитим 
стадијумима називају различитим именима. 

Знајуhи све то, професор Петровиh је, представљајуhи у својим делима 
ихтиофауну река на којима је риба рио почетком века, учинио да она буде пре

познатљива и данас, на крају века. 

Бандар - rргеч- Ре гса jluviatilis (Linnaeus, 1758) 
брцак, моранец - Pacl1ycl1ilon pictum (Heckel et Kner, 1858) 
белвица - Tгutta oћгidana Steind. 
бодорка- Leuciscus гutilus (Linnaeus, 1758) 

Вретенар- Аsрго stгeheг (Karaman, 1926) 

Гиборт-скумрија- Alosa alosa (Linnaeus, 1758) 
rрунац охридски rрунец- Rutilus гuhilio oћгidanus (Karaman, 1924) 

Деверика Ahгamis h1·ата (Linnaeus, 1758) 

Јазава -јаз - портфиш- fdus idus (Linnaeus, 1758) 
јеrуља јаrула- Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 

Кечиrа - носвица- Acipenseг гutћeus (Linnaeus, 1758) 
кесега - косаљ- AIJI-шnis halleгus (Linnaeus, 1758) 
клен - охридски клен- Leuciscus ceplшlus alhus (Bonaparte, 1838) 
клен- Sцualius ceplшlus (Linnaeus, Ј 758) 
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крупатица- Вlica !Jjm·kna (LiппaeLIS, 1758) 

Манић Lota lota (Liппaeus, 1758) 
моруна, морун, белуrа- Huso lzuso (LiппacLIS, 1758) 
мрена- BшiJUs haгhus !Jшlms (Linnaeus, 1758) 
мрена- охридска мрена- Bшhus mcгicliona!is (rcbcli Kollcr, 1925) 

Охридска црвенперка Scшclinius ayt!Jгopl?t!шlmus (Liппacus, 1758) 

Паструrа- Acipcnseг stc//atus (Pallas) 
писа- охридска црвенперка- Scaгdinius cгytlzmplztlш/mus (Liппaeus, 1758) 
платичица Rlшcleus anzaпts (Pallas, 1776) 

Сабљарка Pelccus cultгatus (Liппaeus, 1758) 
сим- Acipenseг scl1ypa (Lovetsky, 1828) 
скобаљ- Clшnclmstoma nasus (Karamaп) 
скобаљ- охридски скобуст- Clшndгostoma nasus ol1гiclanum (Кагаmап, 1924) 
сом Siluгis ,r;lanis (Liпnaeus, 1758) 

Туњ Тl1ynus tl1ynus (Liпnaeus, 1758) 
тврдореп- Аsрго аsрсг (Liпnaeus, 1758) 

Цобер црноока деверика- Ahгamis sapa (Pallas, 1811) 
црвенперка Scaгc/inius cгyt/Jгopl1tlшlamus (Linпaeus, 1758) 

Чичкава јесетра- Acipenseг guldenstadti (Bгandt) 

Шаран- крап- Cypгinus сщрiо (Linпaeus, 1758) 
шљунец mali ohгidski gгuпес 
шрац Aceгina sc/џaetseг (Liппaeus, 1758) 
штука- Esox lucius (Linпaeus, 1758) 

Саставила 

Дубравка В учић 
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Ам - хам - запрежна коњска опрема 
за кола 

аквизиција - набавка, стицање (нем. 
Aquisition) 

арач - харач - лични порез који се за 
време Турака плаhао за сваку не
муслиманску главу; порез 

арачки - који има везе с купљењем 

харача 

аргатин (ми. аргати) надничар, рад

ник,кулучар 

арендатори - закупци 

арендирати - издавати у закуп, узи

мати у закуп 

Балање - лов (риболов) балачком 
пређом, врстом рибарске мреже 

балугџија (тур.)- рибар 

бардак (тур.) - крчаг, врч; мера за 
пиhе 

бездан- неизмерно дубока провалија, 
без дна, која се не може измерити 

беша - мана, недостатак 

битва- стубиh на обали који служи за 

привезивање бродова 

благоутробије- уживање (у јелу и пи-
hу) 

бодљава риба - бодљикава риба 

болтаџија- дуhанџија, трговац 

болтаџијски занат - трговачки занат 

брежина - брег 

бук - слап, место где текуhа вода бу
чеhи пада с висине. Брзак, вир, вр
тлог, познати големи вирови у 

Ћердапском делу Дунава 

буквица - војничка или радна књи
жица 

Вакуф (тур. вакиф) - верска задуж
бина (заклада); имање добијено за
вештањем у верске и хуманитарне 

сврхе код муслимана; вар. вакиф, 

вакаф 

Гардаџије - рибари који су радили на 
рибарским справама - гордама 

гем (зоол.)- птица, пеликан, (лат. Pe-
licanus onocmtalus) 

гибач - жилава мотка дуга око З т 

глубина - дубина 

грош (нем.) - новац различите вред
ности у разна времена и у разних 

народа (у предратној Србији 20 па
ра, у Хрватској 10 филира). Нов
чиh,ситанновац,пара,парица 

Дереглија - дрвено речно превозна 

средство; скела 

дењак (тур.) - омот, завежљај, све

жањ, бала 

дирек - стуб, дебљи, обично усправан 

(од дрвета или др.), који служи као 
подупирач, ослонац и сл. 



РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ 

долап (тур.) точак с причвршћеним 
посудама за наводљаваље 

драмлија (тур.) -врста сачме 

думен направа на задљем делу плов

ног објекта која служи за управља
ље, кормило; весло којим се кр-

мани 

думенџија - онај који управља думе

ном,кормилар 

Ђерам - направа за вађеље воде из 
бунара; ... "на чамцу се дижу у виси
ну три висока нагнута ђерма, опте

рећена тешким камељем на својим 
врховима; са врхова тих ђермова 

висе и допиру до дна јаки канап
ци ... " То су на Рајни познати "Ћер
мови за лакса" (лососа). (Види Ћер
gайски риболов у йроиtлосrТtи и са

gашњосШи.) 
ђумрук (тур.)- царина, царинска слу

жба,царинарница,такса,порез 

ђумургџија - цариник, трошаринац 

ђумурџијска служба - царинска слу
жба 

Ерар - државна имовина, државна 

блага јна 

Забарити - направити бару, претво

рити се у бару 

загажањ - мрежа разапета на две мот

ке коју двојица вуку уз обалу газе

ћи воду 

запорне мреже - рибарске мреже ко

јима се сва вода или један љен део 

затвара 

зелек - начин риболова остима 

Избити - измрестити 

интендирати - усмерити, усмеравати, 

управити,управљати 

Јаловац - морун који се измрестио 

јалија (тур.) -обала; празан простор; 
ле дина 

јегија (тур.) -део чамца, ребра лађе 
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Казук (тур.) колац усађен или учвр
шћен у земљу, за који се везује лађа 

камара (грч.) - велика количина, 
мноштво предмета нагомиланих 

безреда,гомила,хрпа 

камералија (лат.)- наука о државном 
господарству,газдинству 

камерални који се односи на каме

ралије, КЉИГОВОДСТВО 

карлица - мало дрвено корита 

катастар - службена евиденција по 

бонитету и култури, која служи за 
техничке, економске и статистичке 

сврхе, за израду земљишљих кљига 

и као подлога за опорезиваље при

хода од земљишта 

катастарски - која се односи на ката
стар, катастарска лицитација 

кереп (маlј.)- скела сложена од чама
ца, лађа; дно или лађа на којој ле

жи воденица 

крајцар - аустријски бакарни новац 

мале вредности, пара, новчић 

котумбаша - заступник, исплаћивао 
је раднике гардаџије и водио рауна 

о улову 

коба- кобац 

космогонија (грч.) -део астрономије 
који проучава порекло и развитак 

небеских тела и љихових система 

колеба - колиба 

крчмити - продавати на мало, стално 

давати нечег помало другима 

колобатати се - искакати из воде уги

бајући се, савијајући се кружним 
покретима 

куриозум (лат.) - оно што је необи
чно, занимљиво, ретко; куриозитет 

Лаке- лосос 

лиман - мирна, обично дубока вода, 
издвојени део реке изван главне 

струје; дубоко место у реци; вир 

лупина, вучац- дивља кафа (лат. Lu-
pinus alhus и Lupinus luteus) 

лапор - врста кречљака у којем се, 
поред калцијума, у знатној мери 
налазе глина и песак 
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лира- новчана јединица (у већег бро
ја народа и различите вредности) 

Љига- оно што је љигаво, љигава ма

са, љигав предмет 

Матроз - морнар, бродар 

марјаш (маl).) - некадашљи ситан 
угарски или турски новац; ситан 

ковани српски новац од пет пара; 

ситан новац уопште 

мирија - дажбина; порез који се за 
време турске власти плаћао за ко
ришћење државног земљишта 

матрапаз (тур.) - препродавац, наку
пац 

мукада - царски спахилук 

мутевлија - управник вакуфа, заду-
жбинског имања 

меаријски - види меарифски 

меариф - школа, просвета 

меарифски - који се односи на меа-
риф, школски, просветни 

меариф-сандук - просветна благајна, 
школски фонд који је за време тур
ске власти 1868. био основан у Бо
сни 

механџија - власник механе, крчмар 

миља (лат.)- мера за дужину, код ра
зних народа различита; морска ми

ља, енглеска миља, географска 

миља 

мутесариф - обласни намесник, гувер

нер 

Ока (тур.) - стара мера за течност, 
запремину и тежину (1,28 kg) 

обделати - обрадити 

о б држати - одржати ( обећање) 
оферт (лат.) понуда 
оферталан - који се односи на офер

ту, који се заснива на офертама 

ободрити - подићи некоме дух, мо

рал,подстаћи,охрабрити 

ободравати - охрабривати 

обловина - необрађена дрво (стабла 
и дебље гране) 

обловити окружити лапташем део 

водене површине 

ДУБРАВКА ВУЧИЋ 

Попечитељ - особа која је у Кнеже
вини Србији била на челу једне гра
не државне управе, министар 

попечитељство - министарство 

притежање- власт, посед 

притежаоци - власници 

прирез -додатак порезу (који се рас
писује према висини основног др
жавног пореза) 

плоl)ење, бојиште - мрестилиште 

понаместити - наместити једно по јед
но, довести у ред 

полојит - плитак, водоплаван 

полој - муљевито, водоплавно зем

љиште 

прибрежан - обални, обалски 

прибежиште - место које служи као 
заклон, склониште 

поплет- плот, ограда и сл.; исплетен, 

преплетен унакрсно прућем, ши
бљем 

помељар - онај који довезе или доне

се жито у млин и чека док му се са

меље 

понтон (фр.) - један од дрвених или 
металних чамаца који служи као 

подлога за привремени мост преко 

воде 

предпзати -мало подигнути, придиг

нути 

Расточење - разорење, уништење 

рогоз (бот.) - врста траве с тврдим 
сабљастим листовима која расте на 

мочварном тлу; употребљава се за 

плетење (асура, торби), везиваље 

снопова и др.; шаша, шевар (лат. 
Тур/ш latij(;lia) 

Спахија власник великог поседа, 

велепоседник,властелин 

спахилук спахијин посед 

салдумити пребацивати на другу 

страну 

стација (лат.)- станица, постаја 

стопа -јединица мере за дужину. ве

личине једног просечног људског 

стопала (0,324 m) 
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солд - ситан бакарни новац; новац 
уопште 

сенокос - ливада или сличан простор 

који се коси; време кошње, косидбе 
сена 

сертмарош 

мом 

рибар који лови серт-

Тапија - оверена исправа о власнич
ком праву на некретнине 

траверза - метална или дрвена попре

чна греда, попречни праг 

течевина стицање, зарада; зарађена, 

стечена имовина; имање 

торлаш - ледена санта 

теферич - забава и гозба, провод у 
природи, излет; место у природи 

приЈатно за излет; вила, летњико

вац 

транспирација (биол.) - одавање во
де, испаравање 

трошарина- општинска, градска так

са, дажбина на потрошену робу; 
зграда, место где се та такса напла

ћује 

топлица - топли природни извор, ле

чилиште са таквим изворима, купа

лиште, бања 

Уrурсуз (тур.) - неваљао, зао, опак 
човек; обешењак, мангуп, лола, 

враголан,спадало 

уленrерена - усидрена 

Фунта (енгл.)- мера за тежину (ура
зним земљама различита, око 0,5 kg) 

фннанс (фр.) - финансијски службе
ник; порески или царински стра

жар, најмањи орган финансијске 
контроле 

фашнна- свежањ, сноп шибља, прућа 

(за учвршћивање насипа, обале, бе
дема) 

Хатар територија неког села, краја; 
област, подручје 

хрисовуља (грч.) - свечана владала
чка повеља са златним печатом (у 

средњем веку) 

Цента (лат.) мера за тежину 100 фу
нти (50 kg); у метричком систему 
100 kg, квинтал 

Чеврнтија вртлог 

чија (тур.) - кувар, rостионичар, ку
варица,гостионичарка 

чун - мањи пловни објекат начињен 

од дебла, стабла; мали плитак ча

мац 

чкаља - рупа, пукотина 

Ћесар цар 

ћесарија- ћесаревина- земља којом 
влада ћесар, царевина 

ћувик (тур.) - стрм, стрменит брежу
љак 

ћутук, ћутак кратак комад одреза
ногстабла,клада,пањ,трупац 

Џебрак - просјак; тврдица, шкртац, 
циција 

Шиљбок - стражар, чувар, стража 

шипар - морун који се измрестио 

Употребљене скраћенице: тур. -
турски, нем. - немачки, лат. - латин

ски, мн. - множина, бот. - ботанички, 

мађ. - мађарски, фр. - француски, 
грч. - грчки, зоол. - зоолошки, биол. -
биолошки. 

Саставила 

Дубравка Вучић 
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Адакале 226 
Азорска острва 375, 379, 380 
Алмаш 31 
Америка 50, 51, 112, 367, 374, 384, 385 
Антикост 367 
Апатин 24, 25, 31, 32, 35, 54 
Арад 264 
Атлантски океан 367, 369, 382 
Аустрија 156 
Аустро-Угарска 110,124, 146, 150, 159, 

160, 161, 162, 164, 168, 199, 230, 231, 
232, 245, 263, 352, 353, 357, 358, 361, 
362 

Бабакај 200, 252, 284, 317 
Бајбок 19, 89, 114 
Бајина Башта 345 
Банат 14, 16, 352, 354 
Баноштор 26 
Баранда 126 
Бахамска острва 382 
Бачка 352, 354 
Бачка Паланка 49 
Белегиш 27, 32, 126 
Беле Стене 19, 30, 108, 116 
Бељарица 128 
Беље 24 
Београд 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 

25,27,28,29,30,31,34,35,38,40,46, 
47,48,49,51,52,58,64, 76,80,81,84, 
86, 87, 90, 91, 92, 94, 98, 99, 100, 103, 
106, 107, 112, 113, 114, 115, 119, 121, 

122, 123, 127, 130, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 
151, 152, 153, 156, 169, 172, 173, 177, 
212,214,221,227,240,245,302,323 

Беочин 26, 126 
Берлин 164 
Бермудска острва 379, 380 
Беч 16 
Бискајски залив 377 
Битољ 14, 326, 329, 332 
Благојев Камен 241 
Болечица 113 
Бољевац 34 
Бордо 369 
Борово 26 
Борча 14, 20, 32, 112, 113, 122, 123 
Босански Брод 81 
Босна 21, 87 
Босут 27, 33 
Браила 268 
Брегова 183 
Брска 19, 30, 60 
Брза Паланка 243, 264 
Брзаска 196 
Брлог183,240,245,279,303,315 

Брњица 114, 260 
Будимпешта 25, 50, 159, 164, 264 
Бугарска 104, 124, 212 
Букурешт 168, 173 
Бурдељ (Љубичевац) 180, 183, 240, 

243,245,277,278,302,315 
Бурма 78 
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Вајуга 183, 240, 245, 279, 303, 315 
Ваљево 32, 34, 364 
Велика Врбица 183, 240, 242, 245, 279, 

303,315 
Велико Дубоко 30, 60, 94 
Велико Окна 355 
Велико Село 109 
Велесница 183, 240, 243, 245, 279, 303, 

315 
Венеција 407 
Верчерево 199, 242, 243 
Вилиман 34, 355 
Вилкова 156 
Винковци 26, 27 
Винча 18, 48, 89, 107, 112, 113, 115,240, 

245,302,323 
Винце 60, 286 
Висока Махала 310 
Витојевци 127 
Вишњица 18, 30, 40, 86, 108, 116 
Водице 198 
Војводина 21, 124 
Ворбиз 78 
Враниште 310, 325 
Врање 200,205, 309 
Вранча 242 
Вуковар 26, 27, 31, 54 

Галац 269 
Гардиновци 126 
Гасконски залив 375 
Годомин 113 
Голубац 28, 114, 195, 202, 273, 279, 284, 

286,293,312,317 
Голубиње 197 
Горица 306, 307, 308, 309, 327, 332 
Горњак 117 
Госпођин Вир 162, 183, 184, 200, 203. 

214, 216, 221, 222, 232, 247, 266, 279, 
294, 297, 298, 303, 315, 320, 321. 322, 
355, 359 

Грабовица 243, 278. 315 
Грдиште 279, 286, 352, 358 
Гребен 184, 187, 197, 200, 202, 203. 205. 

221.222. 224. 232, 259, 266. 280, 299, 
316. 322 

Гренланд 377 
Грињон 337 
Гроцка 18, 28, 113 
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Груја 183, 278, 302, 315 
Гуравај 242 
Гусјак 243 

Давидовац (Џеџерац) 212,243,240 
Даљ 26, 31 
Данска 374, 409 
Дебар 326 
Дебрц 30, 78, 89, 91 
Добра 114, 118, 162, 214, 215, 255, 279, 

286,293,315,318,320 
Добруца 355 
Дојка 196, 197, 200, 202, 203, 205, 214, 

215 
Доњи Милановац 48, 162, 197,205,211, 

215,221,222,224,232,241,255,259, 
261,263,266,293,299,320,322,355 

Дор!юл 100, 102 
Драва 24, 25, 31, 248 
Дренково 115, 196 
Дрим 306, 307, 310, 325, 326, 328, 330, 

332 
Дрина 11, 27, 50, 87, 129, 130, 131, 132, 

133, 142, 148, 153, 179, 228, 229, 344, 
345,354 

Дубока 28 
Дубравица 29, 60, 111,268 
Дуброва 198 
Дунав 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,35,40,42,43,46,47,48,49,50, 
51,42,53,55,58,60,62.66, 78,81,86, 
89. 94, 98, 99, 101, 103, 104, 107, 108, 
109,110,112, 113, 114, 115, 116, 118, 
119. 122, 126, 128, 129, 130, 131, 132. 
133, 134, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154. 158, 163, 
165,166,168,172.173,178,179,182, 
183, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 193. 
194, 195, 196. 197, 198, 199, 200, 202. 
203, 204,205, 206. 208, 210, 211, 212. 
214. 215, 216, 217, 221. 222, 224. 226. 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237. 
239, 240, 241, 242. 243. 244, 246, 247. 
248. 249,253, 260,261,262. 266.267. 
268, 269. 270, 273, 274, 275. 276. 278. 
279,280.281,282,283,284,285.288. 
289, 292, 293, 294, 297. 298, 300. 302, 
303, 304, 305, 312. 313, 314, 315, 316. 
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317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 352, 
354,355,359,361,362 

Ђердап 14, 17, 27, 28, 48, 50, 83, 179, 
180, 184, 188, 193, 194, 195, 199, 200, 
203, 205, 208, 212, 214, 222, 224, 226, 
228,229,231,232,234,235,239,240, 
248, 250, 259, 266, 275, 279, 283, 292, 
298, 299, 302, 303, 304, 305, 314, 320, 
322,323,324,359 

Европа12,368,369,372 
Енглеска 14, 314, 377, 378 
Ердут 25, 26, 31 
Ечка 21 

Жарково 34, 130, 131 
Женева 337, 338 
Жупања 27 

Забрежа 30, 46, 60, 78, 91, 352 
Зворник 344 
Зденчина 21 
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Земун 14, 26, 27, 32, 34, 47, 49, 122, 127 
Зидине 323 
Злот 324 

Излаз 202, 203, 205 
Илок 26 
Индија 12 

Ј адранско море 407 
Јаково 33 
Ј ако мир 242, 243 
Јалија 38, 112 
Јасенка 84 
Јеслова 197 
Јешевница 198 
Јуц 48, 187, 188, 197, 202, 203, 222, 226, 

280, 316 

Казан 183, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 
205, 222, 247, 264, 279, 281, 298, 315, 
316,322 

Калифорнија 385 
Калишт 308, 309, 327, 332 

ПочеГй,;о111 mшz ве,;а ЈШ Дор/юлу, у Бeozpagy, paguлa )С" Pagumuu(u •шАtаца .. ,;o;u }t: 

врlllила .многе услуге Београgс,;ој рttбарској .зајеgници. - ОбјеюТt раgионице ilpuйagao 

је Заgужбшtи Луке Ћеловu!Ја Трсбињца, великог gоброчшиuТtеља Универ.зtиТtеГйа у 

Београgу 
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Калник 162, 183, 184, 202, 203, 204, 222, 
232, 240, 247, 279, 280, 298, 303, 315, 
322,355,359 

Каменица 26, 126, 196 
Канада 367 
Канарска острва 375 
Капетанске Ливаде 241 
Карабурма 18, 28, 58, 106, 108, 114, 115, 

117 
Караташ 214 
Каргеленска острва 382 
Карибско море 382 
Касписко море 180, 277, 314 
Каћ 126 
Каћељ 306, 308, 309 
Килија 267 
Кина 340, 385 
Кисељево 60 
Кишвар 27, 48, 127 
Кладово 48, 189,211,212, 226,227,232, 

239, 242, 244, 245, 245, 247, 263, 265, 
266,302,320,323 

Кладушница 245 
Кључ 178 
Кобленц 232 
Ковиљ 126 
Козла 196, 202, 203, 204, 205, 214 
Колубара 18, 30, 41, 85, 90, 97, 111 
Констанца 268 
Кончаница 21 
Копенхаген 384 
Корбово 183, 240, 242, 245, 303, 315 
Корча 326 
Костен 308, 309 
Костол 240, 245, 303, 315 
Краљевина Хрвата и Словенаца 121, 

122, 124 
Крњача 302, 323 
Крстов 87 
Кули'-rа 352 
Купиново 78, 79, 88 
Купусиште 243 
Кучево 241 

Лајпциг 12, 182 
Ламанш 346 
Ла рошел 370, 375 
Лимсфјорд 409 
Лин 306, 308, 309, 327 

Лозница 344 
Лок 126 
Лондон 83, 172, 383 
Лорелај 232, 233, 234 
Лубаничте 308, 327 
Лун 308 

Љубичевац види Бурдељ 

Љубовија 345 
Љупково 196 

Мадера 375 
Мађарска 14, 122, 156 
Мајданпек 241 
Мајна 234 
Макиш 34, 355, 358, 359 
Маклина 306, 307, 308, 309, 327 

445 

Мала Врбица 183, 240, 245, 279, 303, 
315 

Мала Дубова 30, 48, 78, 88, 89 
Мауританија 375 
Мачва 34 
Мегдан 308, 309, 327 
Мехдија 264 
Миклон 367 
Милановац 184, 187, 188, 280, 284, 286, 

316,317,318 
Михајловац 183, 240, 243, 245, 278, 302, 

315 
Мироч 241 
Морава 113, 204, 248 
Моровић 24, 27, 31, 33 
Мохач 24 
Мохово 26 
Мошорин 126 

Напуљ 246, 347 
Начке 21 
Неготин 211, 227, 228, 239, 352 
Неготинска Крајина 178 
Немачка 14, 232, 263, 340 
Нил 173 
Новиограден 198 
Нови Сад 26, 27, 124, 126 
Ново Село 31 
Норвешка 374 
Норвич 173 

Њуфаундленд 365, 370 
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Обреж 127 
Обреновац 111 
Овча 122, 123 
Одеса 156 
Оградена 183, 198, 222, 315, 322 
Опава 32, 125, 126 
Ораовица 196 
Орешац 28, 113 
Орлача 19, 29, 78, 79, 80, 88 
Оршава 125, 180, 189, 198, 202, 205, 

211,221,264 
Остружница 28, 47, 78, 80 
Охрид 309, 326, 327, 328, 329, 330, 332 
Охридско језеро 306, 307, 309, 310, 325, 

331, 332 

Панчево 14, 60, 122, 125 
Паперница 184, 280 
Париз 384, 388 
Перлез 126 
Персија 12 
Петка 29,60 
Петрац 78, 90 
Петроварадин 126 
Пеhанска Брежина 30, 84 
Пештани 306, 307, 308, 309, 327 
Пискупати 306, 308, 309, 327 
Плавинац 113 
Поградец 307, 308, 309, 325, 327, 330 
Пожаревац 183, 241 
Пољана 21 
Пореч 221, 261 
Поречка река 184, 197, 280 
Прахово 183. 240, 243. 245, 278, 302, 

315 
Преграда Ј 99, 205 
Прејци 309 
Преова 29 
Пресбург 13, 182 
Приједор 21 
Прогар 89 
Пруска 341 
Прут 355 

Радожђ 308. 309. 327 
Радујевац 180. 183. 240, 242. 243, 250, 

264,273.278.283.302,312.315.323 
Рајна 232, 233, 234 
Раковац 26, 126 
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Рам 60,286 
Ржењка 243 
Репиште 34, 355 
Ријека 407 
Ритопек 18, 24, 30, 112, 113, 240, 302, 

323 
Роспи hуприја 58, 115, 117 
Ртково240,242,245,279,303, 315 
Руделсхајм 232 
Рудолфагнад 126 
Румунија 104, 124, 125, 156, 158, 162, 

163, 164, 165, 166, 168, 199, 211, 241, 
242,243,246,268,355,358,361,362 

Русија 15, 124, 156, 232 

Сава 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
26,27,28,30,31,34,35,39,40,41,42, 
43,46,47,48,50,51,52,53,55,58,60, 
66, 78, 79,80,81,82,85,86,87,88,89, 
90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 
107, 118, 119, 122, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 140, 143, 144, 146, 
147, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 166, 
172, 173, 179, 182, 200,203, 204,206, 
228, 229, 248, 273, 275, 276, 280, 281, 
282,284, 305, 312, 314, 316, 317, 344, 
345,352,354,361,362 

Сан Ћорђ 267, 268, 269 
Сакуле 126 
Самар 222 
Свети Лоран 367 
Свети Наум 327 
Свињица 262 
Северно море 409 
Севкерин 126 
Сегедин 264 
Сен-Малоа 369, 372 
Сен-Пјер 367 
Сип 119, 163, 1Ю, 184, liO. 199, 205. 

208, 209, 210. 222, 224. 227. 228, 229. 
230, 231, 234, 239, 242, 243, 247. 266. 
279. 284, 288, 292. 298, 299, 300. 304. 
305,311,317,320.322,323,324.355 

Сприња 196 
Си са к 81, 85 
Сланк;:шен 32. 126 
Славонија 13. 21, 137, 286, 345. 356 
Славонскн Брод 27 
Смедерево 18, 113,140,211 
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Солунски рукавац 267 
Сотин 26 
Средоземно море 376, 409 
Срем 14, 352, 354 
Сремски Карловци 126 
Сремска Митровица 50, 89 
Стари Бановци 27, 128 
Старово 327, 330 
Струга 306, 307, 308, 309, 310, 326, 327, 

328,329,330,332 
Стубица 222 
Студениште 310 
Сумраковац 324 
Сусек 31 

fамиш 30, 32, 122, 123, 126, 128 
Текија 48, 180, 184, 187, 189, 198, 202, 

203, 205, 221, 226, 232, 239, 240, 247, 
263,264,265,277,279,302,322 

Темза 384 
Темишвар 16, 264 
Тимок 142, 183, 240, 243, 324 
Тимочка Крајина 178, 323, 324 
Тиса30,32, 122,126,128,179,204,248 
Тисковица 197 
Тител 122, 126 
Топ 78, 84 
Тоспаша 18, 19, 48, 109, 116, 302, 323 
Тривалска равница 11 
Треја 310 
Тренберг 348 
Трпејица 307, 308, 309, 326, 327 
Трст 407 
Тулча 268, 269 
Турин 174, 346 
Турн Северин 211, 239, 240, 279 
Турна 315 
Турска 12 

Удуништ 307, 308, 309, 327 
Угарска 124, 352, 353, 354 

Умка 28, 30, 60, 78, 80, 90, 94, 97 

Фајал 375 
Ферое 377 
Фетислам-град код Кладова 226 
Флорида 173 
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Француска 263, 334, 337, 355, 357, 358, 
367,369,370,374,375 

Фрушка Гора 31, 32 

Холандија 14 
Хрватска 21, 137, 345, 356 

Цариград 11 
Циганаш 243 
Црквиште 108, 117,214 
Црна Гора 49 
Црна Млека 21 
Црњача 34, 355 
Црно море 50, 125, 180, 182, 193, 199, 

214, 232, 241, 267, 277, 281, 292, 303, 
314,316,359 

Чента 126 
Черевић 26 
Черна 198 
Чешка 340 
Чукарица 34, 96, 97, 152 

Џервин 183, 279, 315, 355 
IЈеџерац, видиДавидовац 

ШUабац28, 34,46, 81,83,89,92,142 
Шаренград 26 
Шетланд 377 
Шимијан 240, 245, 279, 303, 315 
Шлесвиг 409 
Шпицберг 37~ 

Саставила 

Дубравка Вучић 



СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА 

БЕОГРАД НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГА РИБАРСТВА 

Сл. 1. -

Сл.2.

Сл. З. -

Сл. 4. 
Сл. 5. -
Сл. 6.
Сл. 7.
Сл. 8. 

Професор Михаило ПеГйровиh йореg уловљеноz сома og 124 тшлоzра
ма (5. gецембар Ј913); сШр. 40 
Имена риба; пuр. 44-45 
Професор Михаило Пaupoвuh (у шубари са ужеLuом у рукама) и 

њеzови рибари крај уловљене моруне; пuр. 49 
Маневрисање великим аловом; пuр. 56 
Прикуйљање велшсо2 алова; пuр. 56 
Пренизивање велико2 алова у чамац; сШр. 57 
Pag маgровачким аловом; czup. 62 
Мрежа ,. zрунgкорн ",· сШр. 63 

Сл. 9. - Маневрисање лайzuашем; clТtp. 65 
Сл. ЈО. - Пршсуйљање лайШаша; ctup. 65 
Сл. Ј Ј. Pag лайzТtаше.м (йрофесор Пе!Тtровић czuojи у чамцу и йрLtgр.жава 

лайzuаш); czup. 66 
Сл. 12. - Pag влаком,· czup. 68 
Сл. 13. Кеца; czup. 69 
Сл. Ј 4. К усшса,· czup. 69 
Сл. 15. - Черешщ,· czup. 71 
Сл. 16. Трбок; czup. 71 
Сл. 17. Мали рибарски сzТtрук; с1Тtр. 72 
Сл. 18. - Памйурош сzТtрук; czup. 73 
Сл. 19. - Ca,\uuџr; с1Тiр. 74 

Сл. 20. - Бу!tка,· czup. 75 
Сл. 21. - Рибар са cвojuo~t Аtалшt алтТiом; сШр. 75 
Сл. 22. ШezpzТt шtјс1Тiора Мике. Og йрвих gтш рибарења иа Сави и Дунаву, 

йрофесор Пе!Тtрсюи!t је шtао своју gpyжuuy и ,нлаЬе учио рибарско.м 

занаrТtу; czТtp. 77 
Сл. 23. - РасйросzТiирање лайrТiтиа,· crТip. 84 
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Сл. 24. - Избачен лайiiiаш лови; ctup. 86 
Сл. 25. - ЗаГйварање лmliUaшa; ciup. 87 
Сл. 26. - Лайtuаш скуйљен и зшuворен (у белој кошуљи је йрофесор Пеi'йровиh); 

сГйр. 88 
Сл. 27. - Круйни шаршш ухваћеЈtu лaйtuauteAt (nрофесор Пе&uровић gpyiц с 

лева) gpJICU щартщ geuto,н руком),· aup. 90 
Сл. 28. - Влакароши gижу влак; aup. 93 
Сл. 29. -Лов кусакоАt (йрофесор Пейlровић је у белој ктиуљи); aup. 93 
Сл. 30. - Маgровци са својим аловом сале!tаком; ciUp. 95 
Сл. 31. -Лов Гйрбоком (йрофесор Пaupoвuh је у cpeguнu); ctup. 95 
Сл. 32. - Сушење и puxtuoвaњe великоi ctupyкa (йрофесор ПеШровић је у белој 

кошуљи са щеt.ииром); сШр. 97 
Сл. 33. ПрераiПно рибарска йриаuаниил7lе тщ gунавској ]алији; ct7lp. 99 
Сл. 34. - Лицш7lирање и мерење рибе на ]алији; сШр. 100 
Сл. 35. - Круйтш шapamt из залеЬеllе барке на ]алији (йрофесор Пetupoвuh 

йриgр.жава свој улов); ctup. 101 
Сл. 36. - Круйан сом из залеЬене Шикваре на ]алији (йрофесор Пейlровиh нai-

нytu йриgр.жава улов); ctup. 102 
Сл. 37. - Велики алов йолази на pag; ci71p. 103 
Сл. 38. - Избацивање великоi алова; ctup. 103 
Сл. 39. - ЛайШарош вogu алов низ воgу; aup. 104 
Сл. 40. - Привлачење ойкољене рибе обали; ci71p. 104 
Сл. 41. - Сушење алава йо завршеном лову (за Шо време й.рофесор ПеШровиh 

йореg својих рибара сйравља рибљу чорбу); aup. 105 
Сл. 42. - Реморкер ,.Земун" йробијен леgо.м zuoнe у Дунав; сШр. 107 
Сл. 43. - Сам og 140 килоiрама уловљен лайi71ашем у Дунаву; aup. 108 
Сл. 44. - Принц ЋорЬе као йресi71олонаслеgник на gвору Kapabopbeвuha. Кра

љевиh је йореg маШе.мтuике заволео и рибарсi71во, а своi йрофесора 

Пetupoвuha смтuрао gpyiuм оцем. Мноiо је gойринео ga се Пе&uрови
hева рибарска gру.жина у Бeoipagy ојача; ci71p. 132 

Сл. 45. - Уйрава ловачких уgру:жења зајеgница Краљевине Србије (око 1903. 
:Zog&ll-te; йрофесор ПеШровиh cegu чei71вptuu с лева); сШр. 151 

Сл. 46.- На обали Дунава са јеgном сШрано.м gелеiацијом (Бeoipag, 1898. :Zogu
нe; йрофесор Пaupoвuh је са качкеtuом); aup. 160 

Сл. 47. -Амблем- обележје учешhа йрофесора Михаила ПеШровиhа на изло

жби у Лонgону 1907. :Zоgине; на амблему йише: Exf1ihited hy Micl1el 
Petгovitc/1 masta.fis!Jeт·man and contгactoг (Jt'.fis!Jeгies in Bel,r;гade; сШр. 172 

Сл. 48. - На изложби у Лонgону (1970. i.) йрофесор Пei71poвuh је изложио и 
свој рибарски aлmu са Саве и Дунава,· сШр. 173 

Слика засtuаве Бeoipagcкo:Z рибарскоi уgружења; сШр. 174-175 
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ЋЕРДАПСКИ РИБОЛОВИ У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ 

Сл. Ј. - Морун ухваhен коg Клаgова; aup. 180 
Сл. Ј а. - Ухваhени моруни; aup. 181 
Сл. 2. - .ТесеШар; ciiip. 184 
Сл. З. - Чичкави (боgљави) јесеШар; aup. 185 
Сл. 4. - Сим; aup. 185 
Сл. 5. - ПасШру2а; сШр. 186 
Сл. 6. - Кечи2а; сШр. 186 
Сл. 7. - Ва/)ење морунске икре; aup. 187 
Сл. 8. - Сйрављање црно2 ајвара; aup. 188 
Сл. 9. - Сом og 140 к2; aup. 190 
Сл. ЈО. - Професор ПеШровиh йореg уловљено2 сама og Ј20 к2, aup. 190 
Сл. Jl. - Шаран; ciiip. 191 
Сл. 12. - Ваљкасй1и шаран; aup. 192 
Сл. Ј З. - Мр ена; aup. 193 
Сл. Ј4. - Сму/); сШр. 193 
Сл. 15.- Сму/) камењар; сШр. 194 
Сл. Ј6. - СШена Бабакај; aup. 196 
Сл. 17. - ОсШрво Аgакале; сШр. 198 
Сл. 17а. -,. Караш'' - йароброg Михаила Пe!Тtpoвulia. Са2ра/)ен је 1918. 2oguнe; 

gу.жина Ј3 .м, шuрина 2,85 м 11 висина Ј,35 м; 2азио је йрааан О, 70 м, а 
[Uepauaн Ј м; моШор og 25 кс; с1Тtр. 201 

Сл. 176. -Професор Пetupoвuh (са белим шеширом) на свом ,.Карашу". Па
раброg је био карличасЩ 1шзак, а имао је найреg gворницу у којој су 

сйавали зaйoвegruu( u машиново/)а, йа и сойсtТtвеник каgа је био на 
броgу; сШр. 201 

Сл. 18. - Гарgа коg Сийа; сШр. 209 
Сл. 19. - Пршщий 2apge; сШр. 209 
Сл. 20. - Мрежас!Uа кеса на 2apgu са йрофесоро.м Пе1uровиhем у йослу; сШр. 210 
Сл. 21. - Јесе1Тtар ухваliен у 2apgu; ciiip. 211 
Сл. 22.- Послеgње "2apgaџuje" са йрофесором Михаило.лt Пе1Тtрови!Јем (стt-

мак ца 1937. 2oguue); c!Up. 213 
Сл. 23. Клойка .. се Ш" 1m Госйо!уmсмt виру; ctup. 215 
Сл. 24. - Ceili на Госйо/)шшм виру; ctТtp. 216 
Сл. 25. - Cezu и крсzuаш на Гocilobшto.лt виру (йрофесор ПеtТtровић auoju у бе-

лој кошуљи и шеишру); czup. 217 
Сл. 26. - Ozuвope11 cetu cilpega; c!Up. 218 
Сл. 27. - ОШворен cezu са сШране; CLТip. 219 
Сл. 28. - Зшuворе11 сеШ; с1Тtр. 219 
Сл. 29. - Круйна риба у клойци,· c!Up. 220 
Сл. 30. Морун yxвalim у клоПку; cLТip. 221 
Сл. 31.- Пршщий KЛ()i/l(e; czup. 223 
Сл. 32. - Jece!Uap yxвalieтt у 2apgu; czup. 223 
Сл. 33. - ?ибарске найраве 1щ вирови.ма; c!Up. 224 
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~·л. 34. -
~·л. 35. -
'::л. 36. 
'::л. 37. 
'::л. 38. -
'::л. 39. 
'::л. 40.
'::л. 41.
'::л. 42. 
Сл. 43. -
Сл. 44. -
Сл. 45. -
Сл. 46. -
Сл. 47. -
Сл. 48. -
Сл. 49. -
Сл. 50. -
Сл. 5Ј. -
Сл. 52. -
Сл. 53. -

Сл. 54. -
Сл. 55. 
Сл. 56. -
Сл. 57. -

Сл. Ј. -
Сл.2.

Сл. 3. -
Сл. 4. -
Сл. 5. -
Сл. 6. -
Сл. 7.
Сл. 8. -
Сл. 9.
Сл. ЈО. -
Cл.ll.

Сл. 12. -

Сл. Ј. -

Рибарске 1щйраве 1ш GUJIOЫLAta; ctup. 225 
Рибарске 11айраве 1ш вировuл((l; ciiip. 225 
Рибарска клойка 110 Рајни; ciiip. 233 
Рибарска клойка lta Рајни; ciup. 234 
Велика f)ерgайска вршка; ciup. 235 
Морунски ciiipyк; aup. 236 
Алов ойкољава рибу; aup. 248 
Алов ойколио рибу; aup. 249 
Извлачење алова на обалу; aup. 249 
Алов извученна обалу; aup. 250 
Развож:ење лайiiiаша; пuр. 251 
Pag лаСпuашем; ciiip. 251 
Два рибарска чамца вуку лайГйаш; ciiip. 252 
Балање у Ћерgайском Дунаву; ciiip. 252 
Pag балачком йреf)ом; ciiip. 253 
Pag балачком йреf)ом; aup. 254 
Ћелберија; ciiip. 256 
Ћелберија, cau и самице коg Сийа; ciiip. 256 
Рибарски аuрук; ciiip. 258 
Лов рибарским ciiipyкoм (йрофесор ПеГйровиh је у белој кощуљи); 

ciiip. 258 
Памйурски ciiipyк; сШр. 259 
Самица; сШр. 261 
Рибарске лесе коg Пореча; aup. 262 
Рибарска йрисШанишШе на Ћерgайском Дунаву,· сШр. 263 

ЧЛАНЦИ - СТУДИЈЕ 

У лов круйне рибе у Дунаву; ciiip. 276 
Принций рибарске сйраве; сШр. 290 
ПрихваШање улова; сШр. 291 
Шема воgене сШрује; сШр. 295 
Изzлеg сйремљеноz ceiiia за pag; сШр. 295 
Први облик йреf)е; сШр. 295 
Друzи облик йреf)е; сШр. 296 
Граgња веиtШачкоz вира; сШр. 298 
Морунски сШрук; сШр. 299 
Bputкa у облику "куйе ", сШр. 304 
Вршке у низу; сШр. 305 
И за време балканских раШова йрофесор ПеШровиh није занемарио 

риболов. Као кайеШан Ј/ класе резервноz сасШава ( сеgи на ozpagи) 
осмаШрао је Охриgско језеро и њеzове йриШоке разми~иљајуhи о 

йослераШном риболову у овим крајевима ослобоf)еним og Турака; 
сШр. 327 
ШемаШски изzлеg јеgне крљушШи og ово2оgишње2 шарана; сШр. 350 
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Сл. 2. 
Сл. 1. -
Сл.2.

Сл. З.

Сл. 1. -
Сл.2.

Сл.§*.-

Сл. 1. -
Сл.2.

Сл. З.

Сл. 4. -

Kpљyutiii gвогоgиutњег utapaнa; ciiip. 350 
Тиuови њ уфаунgленgских рибара; ciiip. 369 
Ескимска колиба на Лабраgору; aup. 370 
Ociiipвa Лабраgор и Њуфаунgленg; aup. 371 
Наuолеон JJI; ciiip. 389 
Шаран из језера у ФоНLuенблоу; aup. 391 

СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА 

Океанографски оgбор; uopeg осШалих на слици су Михаило ПеШро
виh и Иван Ћаја; ciiip. 409 
Морска риба Cl1iasmadus; ciiip. 413 
Проблем кружног оШвора; ciiip. 414 
Положај коцке; ciiip. 416 
Проблем несШиutљиве кm(Ке; сГйр. 416 

ПРИЛОЗИ 

Сл. §. *- Три лика Михаила Пeiiipoвuha као рибарског мајсШора на Сави и 
Дунаву. - ПеШровиh је имао обимну йрейиску са свеШом. КорисШио 

се својим йечтuом за обезбеЬење uоииuанског uaкeiiia или коверШе. 

Сцена на uечай1у Риба jege рибу са иницијалима МП сигурно није 
случајна (uечшu је израЬен у Паризу og сребра и gpвetua Шиса- taxus 
haccata-/898. гоgине); ciiip. 423 

Сл.§.- Пeiiiap С. Павловиh (1864-1938), јеgан og оснивача Музеја срuске 
земље (Београg, 1895), gанаиtњег Прироgњачког музеја у Београgу; 
ciiip. 428-429 

Сл. §. - Михаило Пetupoвuh је веhину својих немтuемтuичких раgова йоШ

йисивао йсеуgонимима рибарског uорекла: Рибарски мајсШор, Мај

сiйор Мика, Ctuapu мајсШор, СШари риба р (в. ауtuограф Паuровиhе
вог йтuйиса) и gруги. Професоров лик из 1921. гоgине, каgа је нај
више paguo на йроучавању и искоришhавању Охриgског и Пресйан
ско2 језера; пuр. 428-429 

Сл. §. - ЧеШири ПеШровиhева ексйонтuа у Прироgњачком му.зеју у Бео2ра

gу; aup. 428-429 
Сл. §. - На Балканској и.зложби у Лонgону 1907. г. йpoCluopuje Краљевине 

Србије Пaupoвuli је geкopucao р ибарским мрежама, и.злажуhи и вe!tu 

број рибарско2 алшuа; йuр. 439 
Сл.§. ПoчeiliKOJ,t овог века, ш1 Дорhолу, у Београgу, paguлa је "Раgитшца 

•tшмща '' која је вршила лто2е услуzе Беоzраgској рибаросој .зajegl/11-
цu. - Објеюu раgитшце йрийаgао је Заgу.жбини Луке Ћеловића Тре

бињца, r>eлuкoz gоброчшшi"йеља Универ.зшuеШа у Бeozpagy; ciltp. 444 

Знак ~указује да слика није нумсрисана. 
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\.БУДЛ АЗИС, 103 
ШУДРАХИМ МИРМИРАН МОХА

ФИЗ,226 

ШБЕРТ 1 од МОНАКА, кнез, 378 
ШЕКСАНДАР КАРА ЂОРЂЕВИЋ, 

краљ (1888-1934), 128, 139 
ШКАЛАЈ АРОН, 440 
ШДОНОВИЋ ЈЕВРЕМ, 128 
ШЂЕЛИЋ Т А ТО МИР, 426 
ШТИПА ГРЕГОР, 165 
\РГИ (Arghi), 407 
\ТАНАЦКОВИЋ ЈОВАН, 128 

>АЛГАЧ АНТОН (Тонка), 68, 97,150 
>АЛГАЧ ФЕРКО, 116 
)ЕЛИЋ АЛЕКСАНДАР (1876-1960), 424 
;одЕЛО (Baudelot), 348 
;иБ (ВееЬе), 348 
;Екиъ ЂУРА, 150 
)ЕЛА ДЕ ГОНДА, 195 
;Елиъ ЈОВАН, 153 
)ЕНДИКСЕН, 384 
;ЕР ТЕОДОР, 346 
;ЕРЛЕЗ (Berlese), 406 
ЈЕРЛЕТИЋ ЈОЦА, 17, 58, 94, 150 
ШАГОЈЕВИЋ ЈОВАН, 227 
ШАГОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ, 227, 228 
ШАГОЈЕВИЋ НИКОЛА, 227 
ШАЗНАВАЦ ЖИВКО, 140 
;илимовиъ Антон (1879-1970), 426 
ЈОГДАНОВИЋ АЛЕКСА, 68, 151, 153 
ЈОГДАНОВИЋ ВЛАДИМИР, 68, 151 

БОГДАНОВИЋ ВУЧКО, 171 
БОГДАНОВИЋ ПЕТАР, 147 
БОГУНОВИЋ СТАНКО, 344 
БОЖАНОВИЋ ЉУБОМИР, 151 
БОРИЪ НЕБОЈША, 462 
БОРКАН ЈОВАН, 221, 232, 322 
БОРКАН ЂОРЂЕ, 221, 322 
БОСИЋ МИЛА, 440 
БРАНКОВИЋ ИГЊАТ, 140,151 
БРАУН, 12 
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О ОВОМ ИЗДАЊУ 

п 
ор ед интензивног и успешног рада у настави математике на Вели-

1 
кој школи (1894-1905) и Универзитету у Београду (1905-1941), као 
и у математичким наукама на Универзитету, Српској краљевској 

академији (1895-1941), Заједници за унапређиваље науке Фран
(уске (стални председник Секције за математику, 1921-1939), Михаило Петро
ић је имао обимну делатност у области рибарства. Овде смо условно ову де
rатност назвали рибарсШво, иако је оно вишекомпонентно. Наведимо извесне 
шљенице. 1 

1. Петровићево рибарство на рекама Србије и на Охридском, Преспан
ком и Скадарском језеру (1890-1941). Успео је да у целости ову привредну 
рану уздигне на организован ниво, а и да објави неколико студија као посеб

lе прилоге младој ихтиолошкој струци у Србији. 

2. Као стални делегат Српске краљевске академије, један је од оснивача 
1 градитеља Океанографског института у Сплиту. Много је дела у овој 
iиолошкој станици Јадранског мора зацртао и реализовао. На пример, окто

iра 1922. дејствује у Министарству пољопривреде и вода за средства потребна 
а подизаље Океанографског института. Афирмативан је и следећи пример. 
>ило је тешко одредити локацију будућем Институту. У овим настојаљима, 
Iетровић је предложио да се ангажују стручна лица из иностранства која he 
1дредити најповољнији положај. Наш професор је предложио океанографа и 
:хтиолога Гаста из Хамбурга. На скупу Српске краљевске академије (24. окто
iар 1924) овај предлог је подржан: " ... да се Richard Gast-y изда финансијска 
:омоћ, како би обишао Приморје ради изналажеља најповољнијег места за 
:одизаље станице." - Све је ово Петровић радио у сарадљи са Живојином 
~орђевићем и Иваном Ћајом, као и природљацима из Југославенске академи

; знаности и умјетности. 
З. Петровић је између два рата више пута пловио морима и океанима са 

1рецизним стручним задужељима. Прихваћен је као морепловац са значајним 

1 Подробније у 15. књизи Сабраних gела Михаила ПеiUровиhа. 
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резултатима и трофејима истраживача забачених острва Тихог и Атлантског 
океана. 

4. У периоду 1931-1939. године, Петровић је био стални члан Француске 
научне експедиције за освајаље Северне поларне области (два пута) и Јужне 
поларне области. Имао је одређена задужеља: конструкција и провера новог 
апарата за мереље дубине потопљеног тела, јачина магнетног поља, избегава

ље судара брода са сантом леда, мереље висине таласа, лов у Северној полар

ној области. Све је ово Петровић успешно обавио и ушао у историју фран
цуске океанографије. 

Професор Петровић је у пет самосталних кљига у Српској кљижевној 

задрузи своју делатност по морима и океанима успешно описао.2 

С обзиром на овакво дело, приређивач ове Петровићеве делатности 
нашао се у недоумици шта и како изабрати из ове делатности, а не повредити 

аутора. Решеље је нађено тако што су поменуте Петровићеве кљиге које до
носе љегов рада на морима и океанима изложене у двема кљигама Сабраних 
gела Михаила Пеiйровиhа (ПуLuойиси, први део, и Пуiйойиси, други део), а 
рибарство на рекама и језерима представљено у овој 14. кљизи, под насловом 
Puбapciiiвo. 

Поменути приступ Петровиhевом рибарству учинио је да кљига буде из
ложена у три целине, задржавајуhи опредељеље да доноси само Петровиhево 

рибарство на рекама и језерима. 

Први део кљиге, под насловом Бео2раg, не2gаиtњи ценГйар великог ри
бараuва, излаже обимну Петровиhеву студију историјско-стручног садржаја. 
Он је љу уочи Другог великог рата објавио у Београдским општинским но
винама (1940. г.) и тадашљим читаоцима скренуо пажљу на сву озбиљност свог 
рада на двема великим рекама. Овде професора математике на Филозофском 

факултету у Београду упознајемо као великог познаваоца историјских догађа

ја у вези са нашим рибарством још од турског доба, љегова настојаља да се 
организовано ради са регулама јаке привредне гране Србије, сазнајемо о љему 

као о преговарачу и састављачу конвенција о риболову са Аустроугарском и 
Румунијом, о љеговим студијама о газдоваљу на рекама и језерима, научним 
описима врста риба, што је богатило младу ихтиолошку струку Србије, о ље

говом учешhу на међународним изложбама из рибарства и друго. Неоспорно, 
да све ово оповргава елементарно мишљеље унето у наш народ о Мики Аласу 

као аматеру "пецарошу" и заљубљенику у рибе. Данашље читаље овог једин
ственог рада о рибарству у Србији указује на сву озбиљност једног научника 

математичке струке у области рибарства и доводи ову професорову делатност 
у потпуно нове оквире с неопходном новом оценом, да се иза имена Мика Алас 

скрива огромно дело, и у стручном, и у привредном погледу. 

Други део књиге, под насловом Ђерgайски риболови у йрошлоаuи и у 
саgашњосiТщ излаже веома детаљно порекло, појаву и развој рибарства на 
Дољем Дунаву. Уочи Другог великог рата Петровиh је завршио ову обимну 
студију (1941. г.). Као што приличи научнику, замолио је своје колеге Тихоми
ра Ћор!)евића и Јована Ердељановића да погледају рукопис. Изненађени и о б-

2 То су следеће юыtге: Кроз йолар11у област, Београд, 1932; У царству 2усара, 
Београд, 1933; Са rжcmtcкшt рибарсt.ма. Београд, 1935; По аабачеии.м острви.ма. Бео
град, 1936; Рошт је2уље, Београд, 1940. 
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радовани што пред собом имају јединствену, праву етнографску студију о под

ручју Дољег Дунава, предложили су Петровићу да се рукопис објави у углед
ном Српском етнографском зборнику Српске краљевске академије (оснивач 
Јован Цвијић). Тако је и било. Ово посебно Петровићево дело, о коме је акаде
мик Јован Радонић врло похвално говорио, остало је донекле непознато. 
Штампаље кљиге отпочело је фебруара 1941, избио је рат, па је завршена сре
дином 1942. године, у тиражу од 500 примерака. 

У настојаљима да се сва културна и друга наслеђа у подручју Ђердапа 
спасу и заштите, Петровићева монографија добија данас нове одсјаје у својој 
актуелности. 

У трећем делу кљиге изложено је више Петровићевих чланака и студија, 
значајног и занимљивог садржаја. Очигледно с намером, изложен је и један 
рад из поморског рибарства и примене математичке феноменологије у 
океанографским студијама. 

С неколико изузетних чланака из дневних новина,3 у овој, 14. кљизи, као 
и у двема кљигама ПуСйойиси (11. и 12. кљига), изложена је у целини писана 
реч Михаила Петровића из рибарства, океанографије и морепловства. 

У кљизи РибарсСйво изложено је дело Михаила Петровића у оригинал
ном и веродостојном препису. Приређивач је строго поштовао ауторову стил
ску особеност и методичност у излагаљу. Било је више могућности да се Пе
тровићево излагаље измени. То није урађено и пред собом имамо сву лепоту 

Петровићеве писане речи у призвуку "старог беградског стила", какав се сре
тао код многих учених људи тог времена (нпр. Милан Ћ. Милићевић, Тихомир 
Ћорђевић, Јован Цвијић, Живојин Ћорђевић). Значи, пред читаоцем је аутен
тична Петровићева реч из љегових првих оригиналних издаља. 

И у стручним изразима све је задржано. Није ништа мељано. Остали су 
народни називи риба и рибарског алата, онакви какви су и коришћени у доба 

научниковог рада. 

При редиговаљу текста исправљене су штампарске грешке које је уочио 
приређивач овог издаља. Једине интервенције у тексту извршене су у погледу 

усаглашаваља с вежаћим правописним нормама. Рецимо, једначеље сугласни
ка по звучности, писаље великих слова, растављаље речи и друго. Наглаша

ваља у тексту задржана су у изворном облику, као и навођеље личних имена. 

Кљигу РибарсСйво прате одговарајући прилози. Њихова функција је да 
помогну читаоцу у појединим деоницама штива, а такође и да подстакну даљи 
рад на истрживаљу ове делатности Михаила Петровића. Тако је изложен пот
пун списак Петровићевих објављених радова и кљига из рибарства, речник 
маље познатих речи и рибарског алата, као и потпун преглед врста риба у ре

кама Србије које је Петровић проучавао. Потољим истраживачима Петрови

ћевог рибарског дела биће корисна и наведена литература о овој љеговој 
делатности. Као пример из ове литературе, наводимо још познатог ихтиолога 
Океанографског института (Сплит) Динка Моровића: "Петровићев Роман о 
jezyљu прва је наша монографска обрада једне рибе. Кљига је плод велике 
ерудиције писца, саткана је на литературним подацима Шмитових радова и пи
шчевих истраживаља на терену и неоспорно писана од искусне руке учељака ... 
М. Петровић имао је срећу да је активно суделовао на истраживачком раду на 

3 Погледати прилог Објављени раgови Михаила Пeili.poвuha- Рибарсili.во. 
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мору у вези даљих испитиваља јегуље, па је та чиљеница унијела у љегову 
кљигу још једну вриједност, тј. обогатила је кљигу бројним детаљима о живо
ту у мору и о хисторијату разних оцеанографских истраживаља" (54, стр. 356). 

На крају дата су два неопходна регистра географских и личних имена 
која се наводе у кљизи. 

Уређивачки одбор Сабраних gела Михаила ПеШровиhа топло захваљује 
Николи Кусовцу (Народни музеј, Београд) на изложеној анализи и стручној 
оцени заставе Београдске рибарске заједнице. Угледном фотографу Небојши 
Борићу дугује признаље и захвалност за уложен труд у репродуковаљу ове за
ставе. Настанку ове кљиге велики допринос дали су професор Жарко Јовић и 

Александар Савић, асистент на Математичком факултету у Београду. Посеб
но захваљујемо проф. др Драгану Трифуновићу који је осмислио ову кљигу, 
извршио избор Петровићевих текстова из рибарства, дао концепцију прилога 
у кљизи и опремио ликовним додатком. 
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