Salut ! E timpul pentru o poveste! Haideti sa aflam impreuna povestea
lui Ovidiu, pestisorul auriu si a aventurilor sale de o zi, la apa mare. Este
vorba despre o zi in care Ovi nu s-a simtit chiar in apele sale.
Ovidiu este pestisorul auriu a lui Mihai. Mihai l-a primit pe Ovidiu cadou
de ziua lui, cand a implinit 8 ani si de atunci au ramas nedespartiti. Mihai
il iubeste pe Ovidiu, are multa grija de el si il alinta spunandu-i Ovi.
Uneori Ovi il atentioneaza pe Mihai ca nu mai are apa sau mancare
agitandu-se in acvariu si dand din codita de 3 ori (acesta este semnul lor
special atunci cand au sa-si spuna ceva important).

Apa este un bun al tuturor si trebuie folosita cu mare atentie, pentru ca fiecare
picatura inseamna cate o clipa de viata . Si tu poti ajuta apele, natura si
oamenii din jurul tau aruncand mereu sticlele goale, ambalajele de la dulciuri
.... la cosul de gunoi.

Mihai stie cat de importanta e apa, atat pentru Ovi cat si pentru intreaga sa familie…Toti folosesc
apa pentru a se spala, mama sa o foloseste la mancare si la spalatul vaselor, iar tatal sau uda florile din
gradina cu ea. Mihai stie ca apa e vitala nu numai pestilor, ci si oamenilor de pretutindeni. De aceea ii
schimba si lui Ovi des apa din acvariu destul de des si incerca s-o pastreze cat mai curata.

“Ce faci Ovi? Te racoresti?” l-a intrebat Bubu, furisandu-se rapid in baie.
“Incerc”…i-a raspuns acesta usor speriat… “dar apa din acvariul meu e cam calda
si murdara din pacate. Il astept pe Mihai sa mi-o schimbe”.
“Lasa, ca pot sa iti dau si eu o mana de ajutor!” i-a raspuns Bubu inversunat,
azvarlindu-l din bolul sau cu apa direct afara pe geam.
Pestisorul a zburat prin aer intr-un parc din apropiere si s-a si
pomenit aterizand intr-un rau facand slalom printre mizeriile
aruncate de oameni: sticle, hartii si pungi de plastic…pana
si o cutie de conserva cu un capac ascutit ca lama unei
sabii. Rasufland din greu, a incercat sa le ocoleasca
inotand mai aproape de mal pentru a gasi un loc
mai curat unde sa-si traga sufletul...

De cand e pestisorul lui Mihai, Ovi a reusit, fara sa vrea, sa-si faca un dusman: motanul casei, care e
gelos ca Mihai petrece mai mult timp cu Ovi decat cu el.
Si iata ca intr-o zi, motanul a gasit prilejul perfect sa-l izgoneasca pe Ovi. Mihai a vrut sa schimbe apa
din bolul pestisorului, iar vicleanul motan a pandit momentul cand Mihai l-a lasat singur pe Ovi pe
marginea chiuvetei.

• Meduzele traiesc in apa, majoritatea - in apa de mare.
• Meduzele sunt carnivore, adica se hranesc cu alte animale. In jurul gurii au tentacule. Cu
acestea, ele prind prada si o duc la gura.
• O meduza traieste cica 2 luni si jumatate insa exista specii care pot trai pana la 30 de ani.
• MeDOZELE traiesc in apa, dar si pe uscat, oriunde are loc un eveniment organizat
de oameni care implica consum de mancare, bere sau racoritoare.
• Medozele nu sunt carnivore insa pot ucide multe fiinte si organisme din apa, blocandule lumina, captandu-le in interior sau poluandu-le mediul. Gura lor este rotunda si
ascutita, cauzand taieturi, fiind periculose pentru pesti si chiar si pentru oameni.
• O medoza traieste 100 de ani

Insa nici n-a scapat bine de valul de mizerii ca si dat peste ... un banc de doze aruncate pe mal care se
amuzau pe seama bietului pestisor, dupa ce urmarisera intreaga scena.
“Esti ridicol! Nu te vezi?” zise una dintre ele care parea mai rasarita
“ De ce incerci te agiti atata?”, adauga ea.
“Dar…nu…eu…stiti…eu il caut pe Mihai…prietenul meu…ca m-am pierdut de el…”, spuse Ovi.
“Mihai… prietenul tau?” au repetat ele, izbucnind intr-un hohot de ras.
“Taci din gura si polueaza apele in continuare linistit ca noi…nu te mai da tu rotund ca oamenii sunt
prietenii tai!”
“Dar cum? Nu sunt si ai vostri?”
“Nuuuu…noi suntem MeDOZE!”, spusera cutiutele mandre.
“Am auzit de voi...dar stiam ca traiti in mare!”, spuse Ovi din ce in ce mai uimit.

“Alea sunt Meduze...noi suntem alta specie. Noi am fost create de om si traim oriunde ne
abandoneaza oamenii imediat dupa ce isi termina treaba cu noi. Nici macar nu ne arunca la gunoi.
Locul nostru NU este aici, dar ne-am adaptat. Ceea ce stim sa facem este sa ne distram, plutind
aiurea. Ne simtim foarte bine poluand, barfind si incurcand toata oranduirea fireasca a apelor!”
“Daaa…putem sa fim foarte periculoase, pentru ca, in ciuda marimii noastre, suntem foarte
puternice ”…adauga o alta medoza de aluminiu … “mai ales in comparatie cu vietati mici ca
tine…zi mersi ca ne-ai fost simpatic si te-am lasat in pace! Acum sterge-o de aici ca ne
strici reputatia!!!”
Ovi s-a indepartat de ele grabit si speriat. El s-a gandit apoi la viata
murdara a cutiutelor de aluminiu care isi ziceau Medoze si la felul
in care fusesera ele abandonate de oameni.
“Poate Mihai m-a abandonat si pe mine?! Se pare ca
oamenii au uitat de toti pestisorii de pe lume si de
curatenia apelor, de vreme ce o polueaza cu
tot felul de lucruri murdare. Oare nu se
gandesc ca atata mizerie si gunoi le
face rau lor si celor apropiati?” se
framanta el plin de tristete, in timp
ce apele il purtau mai departe
spre iesirea din oras.

“Pacat ca oamenii nu-si dau seama cat de mult murdaresc apele, spalandu-si hainele sau masinile in rauri!” gandea Ovi
plutind. De deasupra, Ovi vedea natura frumoasa care-l inconjura. Mai trist era ca oamenii nu pareau sa aprecieze aceasta
frumusete pentru ca peste tot vedea numai gunoaie si multa mizerie care acopereau totul.
Neavand apa, lui Ovi incepuse sa i se faca rau. Incepuse sa se inroseasca si abia mai putea respira. Credea ca
de data asta chiar nu mai avea cum sa scape…
Dar sa vezi si sa nu crezi... micutul nostru pestisor a avut din nou noroc: o pasare s-a apropiat de el...

La un moment dat, paraul se varsa intr-un rau mare, iar aici pestisorul Ovi se lovi iar de ape tulburi. Undeva
la mal, cineva isi spala masina cu detergent si toata apa murdara si detergentul se scurgeau in rau. Ovi nu a
putut fugi la timp si s-a vazut invadat de apă murdara, incarcata de detergent. Detergentul, fiind foarte toxic,
l-a decolorat, transformandu-l dintr-un pestisor albastriu intr-unul alb complet. Apoi, in toata agitatia, Ovi a
alunecat spre o adunatura de baloane de sapun si a fost inghitit de unul dintre acestea. Purtat de vant,
balonul a inceput sa se inalte cu el deasupra apei, peste oras...pana a ajuns deasupra unei paduri.

“Ce faci pestisorule? Tu n-ar trebui sa fii in apa?” intreba ea
“Ba da…dar, din nepasarea oamenilor, m-am ratacit si am ajuns in acest balon. Simt
ca ma sufoc! Te rog ajuta-ma”…spunse Ovi dintr-o rasuflare.....
De abia termina de rasuflat vobele acestea, ca Ovi vazu ciocul pasarii
apropiindu-se de balonul de sapun. Bula de sapun se sparse si Ovi cazu
rapid inapoi in apa…

• Pestii sunt cele mai numeroase specii de animale acvatice.
• Pestii traiesc si se inmultesc în apa.
• Au corpul acoperit cu solzi, se deplaseaza cu ajutorul înotatoarelor si a cozii, respira prin branhii.
• Pestii difera mult si dupa culoare care ii protejeaza si ii fereste de pericole.
• Pestii traiesc intre un an si aproape 100ani.
• PETstii sunt specii artificiale de animale din plastic, foarte des intalnite.
• PETstii sunt specii artificiale de animale din plastic, foarte des intalnite.
• PETstii traiesc in apa, dar si pe malurile apelor, in parcuri etc pe suprafetele verzi curate, principala lor
activitate fiind poluarea.
• Au corpul acoperit cu etichete; se deplaseaza pe valuri sau pe vant care ii poarta spre gramezi mai mari
• PETsti; nu au nevoie sa respire.
• PETstii sunt de regula transparenti si micile vietuitoare pot fi usor prinse in interiorul lor.
• PETstii sunt practic nemuritori pentru ca nu se dispar complet niciodata, odata aruncati in natura.

Ovi nici nu apuca sa-i multumeasca pentru ca bucuria lui a fost prea scurta. Cum se uita in jur,
observa ca aterizase in apa unui lac plin de sticle mai mici sau mai mari de plastic care pluteau
ocupand spatiu si sorbind lumina plantelor si pestisorilor care inotau pe dedesubt. Multi pestisori se
aflau deja in burta sticlelor inotand neajutorati iar restul fugeau din calea lor. Sticlele acestea de
plastic semanau mai degraba cu niste pesti nesuferiti si urati, dar el stia ca nu asa arata pestii. Acestia
pareau alti poluanti, parca mai rai si ranchiunosi decat medozele de dinainte.
“ He he…ia uite cine a aterizat din vazduh ca o pasare maiastra!” spuse unul dintre PETsti pe un ton
batjocoritor, uitandu-se la Ovi cum se zbate in apa, in timp ce sticlele mai mici sau mai mari de
plastic se strangeau in jurul lui din toate partile.

“De unde vii pestisorule si un' te grabesti asa?”
“Il caut pe Mihai, m-am ratacit!” incerca Ovi sa explice.
“Daaaa…am vazut ca tu esti un pestisor mai special asa…poti sa zbori…stai mai mult deasupra
apei. Haideti baieti sa-l ajutam pe pestele-pasare sa ajunga iar sus…”
Zicand acestea sticla cea mare de plastic se apuca sa-l fugareasca pe Ovi…celelalte sticle il urmara.
Cand se apropiau mai mult de el, Ovi sarea deasupra apei incercand sa-i evite. Sticlele se distrau
pasandu-l de la una la alta ca pe o minge... pana cand, intr-un final, tot sarind din calea lor, Ovi a
aterizat direct in gura sticlei mai mari.
“Sa vedem acuma…unde mai zbori...micutule!” spuse acesta mandru de el,
indepartandu-se de ceilalti si inotand spre mal ca sa se bucure singur de
captura facuta.

Deodata o mana de copil culese sticla din apa. Era Mihai!!! Cata bucurie a fost pe capul micutului
pestisor. Mihai nu l-a recunoscut din prima…asa alb si slabit cum ajunsese…insa Ovi a inceput sa se
agite in interiorul sticlei, facand semnul lor binecunoscut, din codita. O data, de doua ori si a treia
oara..... Mihai a inteles si nu i-a venit sa creada ochilor! El vroia doar sa culeaga sticla de plastic din
apa si s-o arunce la cos. Nu se astepta sa-l regaseasca pe bunul lui prieten acolo! Pierduse orice
speranta de a-l mai vedea vreodata! S-a grabit rapid sa-l salveze si sa-l puna intr-o punga cu apa
curata, in timp ce Ovi clipocea de fericire.

Uitandu-se in apa lacului, Mihai a observat multi alti pesti in situatia lui Ovi si i s-a facut mila de ei.
De aceea, s-a hotarat sa-i ajute pe toti. Si-a adunat toti vecinii si prietenii de cartier si s-au apucat sa
curete lacul. Astfel, Mihai si prietenii lui au inceput sa iasa in fiecare sfarsit de saptamana pe malul
lacului si sa stranga impreuna cu acestia hartiile, peturile si dozele care pluteau pe lac.
Din calatoria sa, Ovi a aflat ca exista unii oameni rai sau neatenti care nu se gandesc deloc la natura.
Din neatentie si din obiceiurile lor proaste iau nastere specii noi de fiinte subacvatice plictisite si
rautacioase care nu fac decat sa murdareasca apele si sa le faca rau vietuitoarelor. In acelasi timp, Ovi
a aflat ca exista si oameni buni la suflet, ca cei care ajuta acum in fiecare saptamana la curatatul
lacului. Acestia arunca gunoaiele in locuri speciale, sortandu-le in functie de materialul din care sunt
facute. Mihai are un astfel de loc chiar in cartierul lui - tomberoanele pentru sticle, hartie si plastic.

Sticlele de plastic goale de diferite marimi se numesc PET-uri, iar cutiile argintii de suc
sau apa se numesc DOZE. Aruncate la intamplare, acestea pot duce la sufocarea
vietatilor din apa si poluarea apelor. Ele nu dispar in contact cu apa, ci dimpotriva o
incarca cu mizerii! De aceea trebuie aruncate mereu in cosurile de gunoi.

Cat timp disparuse Ovi, Mihai il certase pe Bubu si nu ii acordase deloc mai multa atentie ca inainte.
Mihai era prea trist din cauza pestisorului sa-i mai pese de altceva. Asa ca Bubu se bucura cand il
revazu pe Ovi si vazu ca Mihai e iar fericit. Se hotara sa incerce sa fie prieten cu Ovi de acum incolo.
Acum el asculta fascinat cum Ovi ii povestea toate aventurile si invatamintele sale celorlati pestisori
pe care Mihai i-a salvat din apa poluata a lacului. Toti se aduna in jurul lui in acvariu si asculta atenti
povestile despre raurile si lacurile frumoase prin care a calatorit Ovi, dar si despre obstacolele pe
care le-a intalnit. Calatoria in lumea apelor, plina de peripetii si pericole, a ramas si va ramane mereu
in amintirea lui Ovi. Dar, desi a avut o aventura palpitanta, Ovi spera ca niciun pestisor sa nu mai fie
nevoit sa treaca prin peripetii ca ale lui si sa infrunte ape atat de poluate!

Poarta-te cu grija si atentie cu fiecare lucru din natura. Apa este parte
din viata ta si a celor din jurul tau! Respecta apa pentru ca fiecare strop
de apa inseamna o clipa mai curata si mai sanatoasa de viata pentru
tine si semenii tai!
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e si intra cu el in joc

• La casuta 4, Ovi este piscat de niste Medoze si
se vede nevoit sa stea un joc pana se reface.
• La casuta 8, Ovi este furat de o bula de sapun si
purtat inapoi cu 3 casute
• La casuta 18, Ovi primeste ajutorul unei pasari
care-l ajuta si il poarta inainte cu 4 casute
• La casuta 21, Ovi este urmarit de un banc de
Petsti si este nevoit sa se intoarca la casuta 11.
• La casuta 26, pe Ovi il asteapta pisoiul Bubu
care-l trimite inapoi la inceputul jocului
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