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Първо ще видите няколко снимки, 
каквито най-често фигурират по 
страниците на вестниците в ру-
бриките „Рибар на седмицата”. 

Само че, моите са във варианта: „Като няма 
риба, и ракът е риба!” Не съм хванал в ка-
дъра рибаря - на неговия улов се радват раз-
хождащи се в парка пенсионери.
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Ракът е най-големият, който съм видял и за-
снел в Южния парк (в София). Рибите оче-
видно вече са на свършване, но раците в езе-
рата на парка изглежда са се развили добре, 
та често се улавят на въдиците. И те, като 
рибите, се хващат на примамката от червей 
или хляб. Аз връщам хванатите раци обра-
тно, след като ги заснема. Виждам, че така 
правят и другите рибари. С един два-рака, 
каквито най-много се хващат след един ри-
болов на езерата, не си струва човек да се за-
нимава с тях. 

Ето няколко рака, уловени от мен. На вто-
рата снимка се вижда влакното на въдицата: 
ракът е захапал здраво кукичката и за откач-
ването й се иска известно търпение. На тре-
тата снимка ракът, пребивавал на сухо, все 
още се ориентира къде е. След което следва 
рязко дръпване назад (рачешката) и изчезва-
не обратно в езерото.
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Естествено, че се опитах да се осведомя, що 
за стока съм уловил, но съм разколебан от-
носно крайния резултат. Двата европейски 
рака Astacus astacus и Astacus leptodactylus 
много си приличат. Първият обичал повече 
чистата речна вода и имал по-широки щип-
ки. Вторият живеел в блата и езера и бил по-
голям. 

Понеже няма как точно да сравня раците със 
снимките, защото на последните не личат 
пропорциите, реших, че раците в Южния 
парк са Astacus astacus. Вярно, те живеят в 
езера, но в тях са дошли явно от реката, коя-
то тече на 5-10 м от езерата.
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