Щороку другої неділі липня, яка цього разу випадає на 11 число, професійне
свято відзначають працівники рибного
господарства. Хоча цей день зазвичай
святкують професійні рибалки, можна
сміливо стверджувати, що День рибалки
– всенародне свято, яке вважають своїм
сотні тисяч шанувальників “тихого” полювання, яким ця захоплююча справа приносить радість і насолоду. Не дивно, що
рибалка викликає інтерес навіть у тих,
хто знайомий з рибною ловлею лише за
розповідями знайомих. І, мабуть, кожному відомо, що чого-чого, а цікавих, майже
фантастичних, розповідей про різні трафунки у рибалок хоч греблю гати. Саме
тому “Львівський залізничник” вирішив
напередодні професійного свята поспілкуватися із завзятими рибалками, яких
на залізниці не бракує.
– На залізниці рибалка, і як вид спортивного змагання, і як спосіб корисного дозвілля,
має давні традиції, – розповідає інструктор дорожнього ФСК “Локомотив” Ігор
ВЯХІРЄВ. – Серед залізничників є чимало
досвідчених рибалок, які постійно беруть
участь не лише у змаганнях серед підрозділів
магістралі, а й у професійних турнірах, які
організовує обласне товариство мисливців і
рибалок тощо. На жаль, багато водойм, які
колись належали товариству, нині перейшли
у приватні руки, і це звузило можливості рибалок. Попри це, спортивна рибалка в Україні
розвивається стрімкими темпами. Наша збірна навіть брала участь у чемпіонаті світу,
де посіла призове місце. Донедавна вилов
риби був серед видів спортивної програми
робітничої спартакіади Львівської залізниці.
Досі чемпіонати з цього виду проводяться на
кожній дирекції залізничних перевезень. Річ
у тому, що риболовля не вимагає від організаторів змагань надто великих матеріальних
витрат, оскільки кожен рибалка споряджає
свій рибальський арсенал самостійно. А тут,
як кажуть, наскільки кожному вистачить фантазії і грошей. Адже ринок рибальської продукції розвивається паралельно з поступом
науково-технічного прогресу. Нині у ньому
знайшли своє застосування навіть космічні
технології.
– А коли і за яких обставин Ви особис-

то захопилися рибалкою?
– Зараз уже вадко згадати, бо скільки себе
пам’ятаю, стільки, здається, і захоплююся
нею. Загалом для мене це не просто хобі, яке
передбачає результат – улов. Це можливість
відпочити, поспілкуватися. Згідно з результатами серйозних наукових досліджень,
рибальство – один з найкращих способів
релаксації та рекреації людського організму
після фізичних і психологічних навантажень.
Це стосується і залізничників, адже часто ця
професія передбачає роботу у нелегких, я б
навіть сказав екстремальних умовах.
– У рибальстві, мабуть, не обходиться
без якихось цікавих ситуацій. Чи траплялося щось подібне у Вас?
– Звичайно, і таких випадків чимало. В
основному вони стосуються зимової ловлі,
оскільки вона має свою специфіку, адже тут
рибалка знаходиться безпосередньо над рибою, на кризі, і з’являються додаткові нюанси,
наприклад, вибір місця, величина можливої
здобичі тощо. Пригадую, якось на зимовій рибалці на Майдані моєму товаришу на блешню
несподівано загачився короп вагою десь приблизно 5 кілограмів (!). Зрозуміло, що через
лунку такий трофей було важко виважити,
тож мені довелося занурити руку у крижану
воду і тримати велетня, поки товариш розши-

Якось ми проводили чемпіонат серед працівників
управління залізниці із зимового рибальства на водоймі
у Віжомлі. Група новачків, які до цього спеціалізувалися
лише на літньому рибальстві, вирушила на озеро швидше за основну групу. І от недільного ранку приїхали вони
першими на місце, яке начебто нагадувало водойму, на
якій мали відбутися змагання, і почали свердлити бурами лунки. У той момент поряд проходило кілька місцевих жінок, які, очевидно, йшли
зранку до церкви. Вони зі щирим здивуванням і цікавістю запитали у чоловіків, що ті тут
збираються робити. Хлопці без вагань відповіли, що ловитимуть рибу! А жінки, оговтавшись від здивування, повідомили горе-рибалкам, що до озера ще далеко, а під кригою,
де вони бурять, вигін, на якому влітку випасають худобу.

Коропа вагою не менше 1 кілограм необхідно почистипи, промити, натерти за смаком різними кулінарними приправами і замаринувати у майонезі. У маринаді рибу витримати дві години. Окремо насмажити багато цибулі, смеженину вистудити, а потім
нафарширувати нею коропа. Рибу покласти на бритванку, полити олією і поставити в
духовку. Запікати 40-50 хвилин, при цьому час від часу витягувати і поливати коропа
масною сумішшю з дна бритванки. Смачного!
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рив плешнею лунку до потрібних розмірів.
– Яку рибу Вам ловити найцікавіше і
чому?
– Мені особисто найцікавіше “полювати”
на ляща. Лящ – це риба, яка потряпляє на гачок досвідченого рибалки. Необхідно знати,
яку наживку для неї чіпляти, які місця вибирати для ловлі, чим пригодувати та інше.
– То, може, відразу підкажете кілька
рибальських секретів?
– Багато ляща і підлящика водиться у
Наварії, на водоймі товариства мисливців і
рибалок. У холодний період лящ добре ловиться на мотиля (личинку комара у вигляді
дрібного хробачка), а влітку лящ у Наварії
полюбляє суміш хліба, приправленого соком
часника. Проте доза має бути невеликою,
інакше різкий запах відлякає рибу.
– У шкільному віці під час літніх канікул
мені часто випадала нагода їздити у село
поблизу Комарного, що в Городоцькому
районі, – згадує головний правовий інспектор праці Ради профспілки на Львівській
залізниці Володимир ШРАМКО. – Там був
невеликий потічок, а в ньому на хробачка
дуже добре ловився коблик. Думаю, що для
багатьох хлопчаків і для мене зокрема це
була перша впіймана риба.
– Яка риболовля Вам запам’яталася
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Віталій Львов, Олександр Лісаченко,
Володимир Шрамко, Ігор Вяхірєв,
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Закінчились хробаки. Що робити?! Дотепний рибалка знайшов тріску і написав на
ній: “Червоний хробачок “. Тільки закинув вудочку – відразу клюнуло. Чоловік ледве
вивуджує... дивиться, а це здоровенна колода. А на ній напис: “Отаке-н-н-ий лящ!”
***
Дружина, проводжаючи чоловіка на рибалку, наказує:
– Якщо щуки будуть дуже дорогі, купи краще карасів і окунів.
***
Чоловік повернувся з рибалки. Дружина запитує:
– Любий, а що це за цифри 19.25 на папірчику, що прив’язаний до хвоста коропа,
якого ти упіймав?
– Де??? Ах, це... Це я записав час, коли впіймав його.
***
Двоє рибалок діляться враженнями:
– Я таку щуку вчора впіймав, що навіть не вистачило шкали на вазі, щоб її зважити!
– Це ще дрібниці. А я позавчора такого коропа вивудив і сфотографував, що лише його
фотографія заважила 2 кг!
***
Розмова двох рибалок:
– Друже, що сподіваєшся упіймати?
– Хочу впіймати кабачка!
– Так нема ж такої риби!
– Як це нема?! Ікра є, а риби нема?!
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найбільше і чим саме?
– Якось зібралися ми з тестем по гриби
у ліс поблизу села Пилипи, що біля Коломиї.
Я прихопив із собою вудки на випадок, якби
грибне “полювання” не вдалося. З грибами не
склалося, тому пішов на озерце, яке розкинулося посеред лісу. Пригодував місце і почав
рибалити. Клювало добре, але траплялися
лише дрібні карасики. Ну, думаю, як у казці,
ще раз закину і досить бавитися із дрібнотою. І справді, клювання не відрізнялося від
попередніх, коли наживку “дзьобали” дрібні
карасі, та коли почав виважувати, то спочатку подумав, що зачепив гачка за якусь гілляку
на дні ставка. На моє здтивування “гілляка”
почала чинити серйозний опір. Після тривалої суперечки таки виважив на берег красенякоропа вагою понад 3 кілограми.
– А чи траплялося у Вашій рибальській
практиці щось очевидне-неймовірне?
– Були і такі випадки. Якось взимку рибалили з товаришем. За розмовою не помітив, як риба потягла вудочку. Насилу встиг її
вхопити, проте лускатий халамидник обірвав
срібну мормишку. Ну, думаю, робити нічого,
доведеться чіпляти нову... А тут не минуло
й кількох хвилин, як мій товариш витягнув із
лунки чималого окуня, а в того у пащі моя
мормишка...
– Зловити рибу – півсправи, а от довести її до напівфабрикату – не кожен
охочий. Хто у Вашій сім’ї бере на себе цю
відповідальну та інколи доволі клопітку
справу?
– Маю звичку доводити цю справу до пуття безпосередньо на рибалці. Відразу на місці чищу рибу, щоб позбавити дружину зайвих
клопотів і в помешканні не насмітити. Кладу
її в сумку чи пакет і обов’язково (!) обкладаю
кропивою (бажано молодою). У таких умовах
риба може довго полежати і не зіпсується,
адже інколи додому неблизька дорога.
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