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Adrian Ruse (AR), Cristian Lucacevschi (CL), Giurgiu
Bună ziua…
AR Bine aţi venit la noi.
Vă mulţumim foarte mult pentru că ne-aţi primit.
AR Şi noi vă mulţumim că aţi venit.
CL Şi noi vă mulţumim.
Incepem acest interviu pe pontonul Dvs., doriţi să ne spuneţi ceva la început?
AR Înainte de a începe acest frumos interviu, vă rog să-mi daţi voie să vă ofer o medalie
a grupului Pescar-Hoinar pe Dunăre, cel mai mare grup pe pescari din România.
Mulţumesc mult! Această este medalia.
AR Înainte de… acum două săptămâni s-a desfăşurat o activitate sub egida centenarului
100 de ani România şi suntem foarte fericiţi că vă putem oferi această medalie.
Mulţumesc mult! Am o medalie pentru o sută de ani de asociaţie a pescarilor la
Giurgiu, pentru care mulţumesc mult.
AR Este na nivel naţional. Peste 11 000 de oameni fac parte din acest grup. Şi eu, şi
prietenul meu suntem membrii acestui grup.
Povestiţi-ne mai multe despre această organizaţie, vă rog!
AR această organizaţie s-a înfiinţat cu 5 ani de zile în urmă. Un grup de oameni
entuziaşti, pescari. Au înfiinţat-o. an de an s-au adăugat din ce în ce mai mulţi. Suntem
acum peste 11 000 de oameni. Desfăşurăm activităţi pe toată Dunărea. Anul acesta am
avut două mari activităţi. Una care s-a desfăşurat în judeţul Dolj – la deschiderea
sezonului la scrumbie. Una acum două săptămâni, la Giurgiu, chiar lângă Podul
Prieteniei. Participă în jur de 50-100 de oameni la asemenea manifestaţii. E foarte
frumos. Se pescuieşte, se împarte experienţă, cunoaştem oameni, obiceiuri…deci ceva
foarte frumos. Pasiunea care ne leagă pe toţi. Ne aduce mereu alături unul de celălalt.
Am văzut pe internet un video foarte frumos despre acest eveniment ultima
săptămână, pe care la-ţi făcut?
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AR Da, într-adevăr. Există şi grupul pe Facebook. V-am spus se numeşte Pescar-Hoinar pe
Dunăre. Acolo punem la dispoziţia tuturor. Să vadă cu ce ne ocupăm. E o pasiune foarte
frumoasă. Ne întâlnim atât femei, cât şi bărbaţi, avem şi copii în grupul nostru. Se
organizează tombole, se popularizează acest frumos sport, care este pescuitul.
Spuneţi-ne mai mult despre Dvs.
AR da, mă numesc Adrian Ruse. Sunt născut la Giurgiu. Locuiesc la câteva sute de metri
de acest minunat loc. La Giurgiu este o vorbă – înainte de a învăţa să mergi, înveţi să
pescuieşti şi să înoţi. Este puţin exagerat, dar nu foarte departe de realitate. Pentru că
noi de copii batem aceste locuri – pescuim, cu predilecţie pe Dunăre. Iar în momentele
în care există prohibiţie şi astea… sunt lacuri. Pentru că pasiunea noastră nu se
întrerupe nici măcar iarna. Chiar şi iarna pescuim. Şi nici în prohibiţie… nici … în
prohibiţie pescuim în bălţile
CL …special amenajate…
AR … Unde e permis acest lucru. Sunt ofiţer de rezervă. Actualmente lucrez la o
companie de energie. Deşi am serviciul şi astea…inclusiv soţia mea este pasionată de
acest frumos sport. În limita timpului la dispoziţie. De fiecare dată suntem prezenţi pe
gârlă, alături de prieteni. Chiar şi astăzi avem nişte prieteni care au venit să ne viziteze
cu aceeaşi pasiune comună de pescuit.
Mulţumesc. Cristian, despre Dvs. ?
CL Eu mă numesc Cristian Lucacevschi. M-am născut în Giurgiu şi am 50 de ani.
Pescuiesc pe la vârsta de 10 ani. Deci de 40 de ani sunt pe bătrâna Dunăre la pescuit.
Pentru mine pescuitul deja nu mai este un sport. Este un mod de viaţă. Iar modul acesta
de viaţă l-am împărtăşit cu familia, cu prietenii. Şi bineînţeles – este felul meu de a fi.
Înafara de această ocupaţie, deci… eu sunt muzician. Compun muzică. Şi am îmbinat
muzica cu pescuitul. Relaxarea cu sportul. Deci – sunt… practic pescuitul reuşeşte să
îmbine şi să închege mai multe persoane, mai mulţi oameni din diferite pături sociale.
Punctul comun fiind pescuitul.
Mi-aţi spus că de mic sunteţi pe Dunăre – Dvs. în special. Cine v-a învăţat să pescuiţi?
De unde este meşteşugul Dvs.?
CL e foarte greu să fii pescar. Şi mai ales e greu să fii un pescar bun. Pentru că mulţi se
duc la pescuit mai mult pentru relaxare. Aşa se începe, pentru… Deci ies la pescuit ca să
ă relaxez. În timp, înveţi să şi prinzi peşte. Peşte care noi ca şi pescar sportivi, noi nu-l
comercializăm. Noi-l prindem… chiar facem câteodată în sistem catch and release…
pentru că peştii mici na-u cum să crească, dacă nu-i lăsăm să crească până când ajung la
dimensiunile dorite pentru a fi captivaţi. La noi e o problemă cu pescuitul industrial care
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a fost în ultimele… în ultimii 20 de ani. A fost practicat intens. Iar în momentul acesta
peştii nu mai sunt aşa de muţi cum erau înainte. Deci… practic sunt multe specii pe cale
de dispariţie. Cum ar fi cega, cum ar fi linul, păstruga… care trăiesc în Dunăre. Iar în
momentul acesta trebuie să milităm cumva, prin grupurile făcute, pentru a salva
speciile respective. Şi pentru a reuşi să aducem totul la un numitor comun pentru că,
practic Dunărea este un bun naţional – şi al nostru, şi al Dvs. pentru că suntem pe malul
… am înţeles că Dunărea curge de peste 1 milion de ani. În milionul acesta de ani, vă
daţi seama câţ peşte a putu să fie şi cât … ce… se poate întâmpla în cazul în care,
Doamne fereşte, cineva ar arunca, ar deversa substanţe toxice în ea…. Deci totul ar
muri. Deci Dunărea, practic, înseamnă viaţă pentru mine. Eu sunt un militant înrăit
pentru bunăstarea şi bunul mers al pescuitului pe Dunăre.
Adi, pe Dvs. cine v-a învăţat să pescuţi peşte, cum s-a întâmplat aşa că vă ocupaţi de
asta?
AR V-am spus, noi am copilărit pe malul acestor ape. Şi la şcoală când mergeam…
absolut – toţi colegii eram la pescuit de fiecare dată. Şi ca să adaug la ceea ce a spus
colegul meu – constatăm cu tristeţe că de la an la an este mult mai puţin peşte. Anumite
specii de peşte au dispărut definitiv, cum ar fi lostriţa. Am auzit poveşti. Niciodată nu
am văzut o lostriţă pe Dunăre. La acest moment cega, morunul, nisetrul sunt sub
interdicţie de a fi pescuiţi tocmai din această cauză. Sunt probleme şi cu peştele care se
prinde. Sunt probleme şi cu cei care vin să se relaxeze, cum spunea colegul meu, întrucât fiecare activitate pe care o desfăşurăm la noi, începe prima dată cu curăţenia care
se face pe malul Dunării. Şi fiecare activitate se încheie la fel. Dacă noi nu vom avea
grijă de acest frumos fluviu, vor dispare încă foarte multe specii de peşti. Iar această
poluare este foarte, foarte, foarte toxică.
Şi astăzi, aici, se ocupă cineva de a pune puieţi de peşte în fluviu? Să se ocupe de
reproducerea peştelui?
AR În momentul de faţă avem, la fel ca şi Dvs. în Bulgaria, avem ANPA. ANPA este
Agenţia Naţională de Pescuit şi de Acvaculturi. Această agenţie cumva are grijă de bunul
mers al lucrurilor. În mică parte, în acest moment. Sperăm ca pe viitor să aibă mai mare
arie de acoperire şi să fie de o amploare mult mai mare. Pentru că în momentul acesta
nu avem în zona Giurgiu, de exemplu, nu avem decât un singur canal care este interzis
la pescuit, pe care într-adevăr primăvara intră peştii, se reproduc. După care peştele se
scoate de acolo şi se aruncă… se pune în Dunăre. Puieţi. Puiet practic. Sperăm ca pe
viitor să se întâmple pe mai multe arii protejate. Iar aceste arii protejate într-adevăr să
fie sub control. Sub control. Pentru că v-am spus – sunt foarte multe specii de peşte care
în curând n-or să mai stea în Dunăre. Deci nu o să le mai găsim. Au fost pescuite
industrial. Nu s-a putut face nimic ca să oprim acest pescuit industrial. Iar în acest
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moment suntem chiar în imposibilitate de a face ceva. Pentru că vremurile sunt de aşa
natură, încât oamenii trebuie să mănânce. Oamenii trebuie să… deci, pescuitul practic a
fost din moş-strămoş. Din … pescuitul şi vânătoarea au fost chiar….
CL … chiar de la Isus…, chiar de la Isus...
AR … da… îndeletnicirile poporului român. În momentul acesta pescuitul trebuie întradevăr făcut cu cap, deci trebuie gândit de aşa natură, iar oamenii trebuie să aibă
conştiinţă. Conştiinţă. Şi să încerce cât de cât să protejeze acest bun pe care-l avem.
CL aici vreau să adaug şi eu ceva. Constat cu satisfacţie că de câţiva ani de zile se
armonizează ordinul de prohibiţie din România cu cel din Bulgaria. Un lucru deosebit de
important care s-a făcut.
Dacă înţeleg corect, acest lucru în momentul de faţă nu este exact reglementat,
adică Bulgaria şi România împreună să ….anunţe perioadele de prohibiţie de pescuit?
AR NU - în momentul acesta sunt la fel. Dar până acum… deci până acum n-a fost
respectat ordinul acesta pentru că erau decalate – Bulgaria şi România. Având Dunărea
ca şi punct de graniţă comun, normal că românii ziceau….băi…noi suntem…n-avem voie
să pescuim, dar bulgarii sunt la pescuit - şi invers. Bulgarii ziceau – noi n-avem voie, dar
românii sunt la pescuit. Nu. În momentul acesta sincronizate România şi Bulgaria – e
aceeaşi perioadă şi ştim sigur că în momentul acela nu are nimeni voie să pescuiască pe
zona asta. Şi ca să luăm un exemplu concret – este cazul scrumbiei. Da… unde prohibiţia
trebuie să fie foarte bine stabilită întru-cât iarăşi este un peşte care se prinde din ce în
ce mai puţin. Atâta timp cât existau două perioade de prohibiţie diferite… ori România
ori Bulgaria erau înafara acestei…
Înţeleg. Povestiţi-mi mai multe despre bărcile Dvs. şi despre locul la care ne aflăm.
CL da, deci… ne aflăm într-o zonă în care sunt pontoane. Dar nu sunt amenajate. Sunt
făcute ad hoc – pe moment. Pentru a ţine bărcile în acest moment, fiind luna
decembrie… aproape decembrie. Bărcile se scot pentru iernat. Ale noastre au mai
rămas, după cum vedeţi. Mai avem în apă. Acesta este un ponton provizoriu în acest
moment pentru că primăria din Giurgiu, împreună cu primăria din Bulgaria au un proiect
comun în valoare de 7 milioane de euro, am înţeles, în care să facă un Giurgiu marina şi
un Ruse marina. Undeva unde să ofere cât-de-cât un loc pentru parcarea a 25-30 de
bărci. Iar în momentul în care o să avem… în momentul asta nu e… e totul rămas cum a
fost după al II-lea Război Mondial. Pentru că nimeni practic nu s-a ocupat de a face un
Giurgiu marina sau… şi la Ruse la fel – aceeaşi problemă. În momentul asta am înţeles că
proiectul asta a fost aprobat… deja au început să construiască la Giurgiu. Să facă Giurgiu
marina. Noi ne-am mutat de acolo. Suntem aici provizoriu. Iar bărcile pe care le avem,
sunt bărci care au costat destul de mulţi bani şi chiar am vrea să fie în siguranţă şi să fie
păstrate. Am vrea să avem undeva … o staţie de benzină. O benzinărie de unde să putem
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alimenta. Să nu ne plimbăm cu benzina de la benzinosta…. De la Petrom până la barcă şi
înapoi. Deci trebuie făcute foarte multe …puse la punct foarte multe detalii în privinţa
bărcilor… pentru că asta practic… noi fiind la 60 de kilometri de Bucureşti, de capitala
României, practic, bucureştenii nu se mai duc în Deltă unde sunt 400 de kilometri.
Preferă să vină la Giurgiu. Automat – venim la Giurgiu, mai merg şi în Bulgaria la Ruse, şi
deci… chestia de bază este că aici trebuie făcut şi aranjat şi organizat totul ca să dea…
deci.. să fie… îmi pare rău. Eu m-am plimbat prin toată lumea – cu muzica mea. Eu am
văzut foarte multe marine. O marină ar …. Deci e… nu…nici nu se pune problema vre-o
dată să nu existe la Giurgiu. Şi la Ruse, mai ales. Pentru că în ultima vreme oamenii îşi
fac case, îşi cumpără maşini. Dar…dacă stai pe malul Dunării ar fi şi păcat să nu ai o
barcă, să ieşi cu familia la o plimbare în week-end. Să stai pe o insulă. Să faci un grătar,
să admiri natura şi să… părerea mea.
Aveţi vara oaspeţi care vin şi când vin, de fapt, unde-i plimbaţi pe aici?
CL Sunt foarte multe locuri pe Dunăre. Practic, avem insule… sunt şi insule româneşti
prin natura aşezării, şi insule bulgăreşti. Chiar avem o insulă care este neutră, pentru că
această insulă s-a născut acum 48 de ani. Aşa-i spunem – insula neutră. Da…mai
mult…aproape….mă rog…insulele acestea…deci chiar una dintre insulele… unul din
piciorul Podului Prieteniei este pe o insulă. Se numeşte ostrovul Mocanul. La deal avem
Camadinu. Două insule foarte frumoase. Unde … deci… acolo s-a făcut şi un post de
observare … observare... pentru cuibărirea stârcului cenuşiu. Avem la vale ostrovul
Lungu. Şi Dvs. aveţi – Marten care-i chiar foarte… deci mie îmi place Marten. Aaa ce
avem… mai avem la Gostinu... Ostrovul Ileana. Deci, pe fiecare dintre ostroave trăiesc
animale, păsări. E un habitat natural. Mai bine că e pe mijlocul Dunării pentru că acolo
doar poţi să observi. Atât. Dacă ar fi fost pe mal, probabil că ar fi găsit sticle de plastic
aruncate, gunoaie, şi toate…. Dar acolo doar treci, priveşti cu barca, poţi să urci pe
insulă, intri în pădure şi atât. Deci nu poţi să faci altceva. Sunt foarte multe locuri de
vizitat. Este o zonă care are potenţial turistic. Deci…
Adi, care este insula Dvs. Preferată?
AR deci… la deal – Camatinu, iar în partea cealaltă – Lungu, Ileana… sunt aceleiaşi locuri,
sunt nişte locuri superbe. Şi din fericire încă nu sunt cunoscute de foarte mulţi turişti şi
din acest punct de vedere au rămas…sunt insule sălbatice…este o frumuseţe de… e păcat
că poluarea asta şi că turismul acesta s-a făcut după ureche… cum zicem noi lasă urmă
de nedorit. Giurgiu e un oraş foarte mic. Marea majoritate care avem bărci ne
cunoaştem între noi şi ne respectăm să astea… am văzut colegi de-ai mei cum opresc
barca, cum strâng gunoaiele după insule şi astea… tocmai pentru a păstra farmecul
acestor insule pe Dunăre. Sunt superbe.
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Cum v-aţi cumpărat prima barcă şi când?
CL deci aici e mai… deci… prima barcă a cumpărat-o tatăl meu când aveam 4 ani. Deci
aşa a fost… o lotcă, o lotcă pescărească cu 24 de crivaci iar… şi acum ţin minte… a
cumpărat un motor Tomler nemţesc de 2 cai. Un motor care avea un ax până-n capătul
bărcii şi o elice. Deci asta se întâmpla acum 40 şi…6 de ani. Din momentul acela… am
vândut, am schimbat, am luat asta… practic de aici, şi cealaltă. Sunt ultimele 2 bărci ale
mele… asta e a 8-a şi asta e a 9-a. restul ce am… dar astea le păstrez pentru sufletul
meu. Bărcile nu sunt chiar aşa de scumpe. Sunt accesibile pentru fiecare. Deci fiecare
poate să-şi cumpere o bărcuţă. Iar bărcuţa se poate personaliza după felul persoanei
respective. De exemplu la spinning nu e nevoie de o barcă mare, nu e nevoie de …
pentru plimbări, într-adevăr trebuie un ponton cu motor, iar pentru pescuit la crap,
pentru vânătoare e bună una cu cabină. O barcă cu cabină. Aşa sunt de preferat bărcile.
Aşa le-am împărţit pe categorii.
AR eu… fiind plecat foarte mult timp, lucrând la armată, am revenit acum câţiva ani de
zile la Giurgiu şi după ce mi-am terminat celelalte probleme şi astea… anul trecut am
reuşit să-mi iau o barcă, într-adevăr. O bărcuţă foarte frumoasă, de care suntem foarte
mândri. Putem să ne mişcăm foarte bine cu ea pe Dunăre şi să ne facem visul acesta, al
nostru… să pescuim în natură pe Dunăre. Pe ape sălbatice în general. Noi… ne place să
mergem pe ape sălbatice.
Spuneţi-ne mai multe despre captura Dvs. şi care sunt recordurile Dvs. când mergeţi
la peşte?
AR Ce să vă spun… noi pescuim, suntem pescari la toate speciile de peşte şi astea… întradevăr. Fiecare cu pasiunea lui, acum... Spinningul are farmecul lui inconfundabil.
Pescuitul la crap are… pescuitul la somn la clonc, iarăşi un pescuit foarte frumos. Pentru
acest lucru îşi trebuie scule speciale, şi este destul de costisitor. Dar colegul meu spunea
– o barcă este accesibilă, şi sculele de pescuit sunt accesibile dar pe măsura ce trece
timpul, vrem să ne perfecţionăm şi… costă. Sincer acum – mi-am făcut o achiziţie şi a
costat ceva… în schimb… în primăvara când voi ieşi şi… voi avea nişte scule foarte bune
de Dunăre…
CL Eu am prins, în decursul anilor…. Am avut ocazia şi monştri. Dar şi peşti care întradevăr merită de menţionat. Adică… în sensul că am prins de exemplu… cel mai mare
peşte la clonc… am prins un somn de 67 de kilograme. Crap ca şi crap… prins la Dunăre …
la lansetă… am prins un crap de 18 kilograme. Iar la spinning am prins un şalău de 13
kilograme şi jumătate. Deci cam astea sunt … bine… şi o mreană de 9 kile. Atât. Asta e
frumuseţea pescuitului la Dunăre, pentru că există o varietate mare de peşti, iar pentru
fiecare îţi trebuie tehnica respectivă. O nimeresc.. e altfel… astea… se întâmplă în
momentul în care eşti la Dunăre …nu ştii.
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AR Spre deosebire de bălţi, unde sunt populate cu acelaşi tip de peşte şi ştii la ce te
aştepţi.
CL Bălţile… bălţile în sensul de iezer, da? Deci… bălţile sunt făcute artificial. În bălţi se
aduce peşte care se creşte şi se creşte tot artificial, se îngraşă, îngrăşământ, îi dă cu
îngrăşământ, îl creşte. Peştele din baltă nu are acelaşi gust ca peştele prins în Dunăre.
Mă refer la mâncare. Deci aici, în momentul în care faci de exemplu o plachie de crap.
Plachia de crap de baltă nu o să se asemene niciodată cu gustul unei plăchii făcute
dintr-un crap sălbatic.
De ce este aşa?
CL pentru că în baltă, crapii, practic, nu au curent de apă. În Dunăre crapul înoată.
Înotând, automat are muşchi, nu mai are grăsime. Automat, la baltă, un crap de 10
kilograme are ditamai stratul de grăsime, pe când la Dunăre nu este aşa. Şi carnea este
altfel. Este mult mai bună, carnea de peşte sălbatic, decât carnea de peşte de
crescătorie. Dar, sunt într-adevăr şi pescari care se duc la campionate de crap, la
campionate… unde într-adevăr contează că arunc 200 de kilograme de boiles, de
mâncare, şi prind un crap de 30 de kilograme. Fac o poză şi-i dau înapoi drumul în apă.
AR Alt stil de pescuit…alt…
CL altă….
AR şi anul acesta am constatat, am fost în Clisura Dunării – de la Turnu Severin mai sus şi
asta… apariţia unui nou soi de peşte.
CL …da..
AR Somnul american pitic care se hrăneşte cu icre şi cu puiet. Deci este foarte, foarte
toxic pentru ceilalţi peşti.
CL …da….
a.r Deocamdată nu se găseşte remediu pentru scoaterea acestuia din Dunăre. Nu se ştie
cum a ajuns.
CL …îi am eu acolo în barcă, îl am…
AR are nişte ţepi foarte mari. m-am înţepat în mână. Mi-au…. O zi întreagă am avut
mâna amorţită de la … sunt buni de consumat, dar sunt foarte toxici pentru ceilalţi
peşti. Numai icre şi puiet şi… distrug ceilalţi peşti.
CL e o problemă mare… deci lumea vorbeşte de terorism. Nu… asta-i adevăratul
terorism. Introducerea somnului… o specie care … o specie dinafara ariei care… aşa..
introdus în Dunăre. Asta, în momentul în care o să crească, deci o să începem să
prindem numai somni din asta. Pentru că el, practic, mănâncă tot ce… icre şi tot ce ţine
de speciile celelalte. Cu asta se hrăneşte. Şi e şi răpitor. E o mare problemă. Deci e o
mare, mare problemă… exact cum sunt americanii cu marile lacuri şi cu problema de
tolstolop de…fitofag chinezesc… aceeaşi problemă o să avem noi aici cu somnul asta
pitic şi cu somnul american. Somnul…am, am prins. Asta se prinde peste tot. A reuşit să
se aclimatizeze.
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Şi eu nu au inamici? La momentul acesta?
CL nu, deocamdată nu – nu.
Există anotimpuri diferite – iarnă, primăvară, vară, toamnă – care sunt potrivite
pentru prinderea diferitelor specii de peşte?
AR In timpul iernii… pentru că se prind mai puţini şi suntem în timpul iernii acum …
acum prindem mai mult răpitori. Ştiucă, şalău, scobar, morunaş şi plătica. Cam astea
sunt speciile care se prind acum. Somnul nu mai circulă… în timpul verii varietatea de
peşte se spune că ar fi 72 de specii sau 74 de specii de peşte în Dunăre. Marea
majoritate a lor se prind imediat după terminarea perioadei de prohibiţie care de obicei
este în luna iunie. Nu se mai prind atunci aşa de des răpitorii şi cei care se prind iarna…
iar pentru a prinde aceşti peşti se folosesc nade speciale, momeli speciale pentru iarnă,
momeli pentru vară. D-aia vă spuneam că totuşi este puţin costisitor acest pescuit… iar
pasiunea noastră ne face să le avem pe toate.
CL perioadele peştilor… pe specii.. sunt foarte simple. În general – răpitorii rămân pe
perioada rece, rămân activi, mai puţin somnul care intră la tainiţă, iar peştii paşnici –
ciprinitele şi alte … aşa..peştii paşnici preferă să se bage într-un loc, să intre pe gropi,
undeva unde este apa foarte adâncă. Pe perioada iernii, unde temperatura se menţine
undeva la jurul a 3-4 grade Celsius. Acolo ei stau. Au o perioadă de inactivitate. După
care, primăvara – cum creşte Dunărea, cum vine apa, în momentul acela peştele practic
intră în pădure, unde este apa, intrat în pădure … şi găseşte insecte, râme, alţi
peştişori, mănâncă … după care urmează perioada de prohibiţie. Prohibiţie de
reproducere. Perioada de reproducere. Într-adevăr pescuitul cel mai bun s-a demonstrat
a fi undeva de la luna august, până în luna noiembrie inclusiv. În decembrie mai puţin.
Ianuarie, februarie, martie…mhm… şi de abia din aprilie, mai, iunie….iulie…astea sunt
….începe într-adevăr să… pe măsură ce se încălzeşte apa … pe aceeaşi măsură începe şi
peştele să muşte mai bine la momeală.
Credeţi în noroc? Oare există ceva ceea ce faceţi pentru ca să aveţi captură
garantată sau o captură mai bună?
CL Deci la noi la români, în primul rând, când plecăm la pescuit nu trebuie să ni se spună
„baftă”. Dacă ni se spune „baftă”, nu mai prindem. Iar marea majoritate – trebuie să
spună „fir întins” sau … a… da… „fir întins” în general se spune. Dar în momentul în care
cineva îţi spune „baftă”, deja în momentul ala…. Eu prefer să nu mă mai duc la pescuit.
AR e o superstiţie…. e o superstiţie...
CL e o superstiţie – da. Inclusiv unii…. Aruncă…. Ordinea de aruncare a lansetei… mă
rog… fiecare pescar are.. deci toţi pescarii avem câte o superstiţie şi astea. În
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principiu… pentru un bun pescuit totul ţine de ştiinţa fiecărui pescar. Deci – nu trebuie
neapărat să fie … şi să vorbim cu astrele ca să vină peştişorul de aur, trebuie să… să
citim foarte mult, să învăţăm foarte mult. Şi tocmai pentru acest motiv sunt făcute
grupurile şi comunităţile de pescari sportivi – pentru asta şi pentru a încerca să găsim
metode comune de .. catch… de prins peşte.
Care peşte se prinde cel mai greu?
CL Cel mai puternic peşte din Dunăre este mreana. Mreana are muşchi. Este un peşte cu
muşchi. O mreană de 5 kilograme are puterea unui somn de 15. Şi viteză. Prin forma de
torpilă …asta-i conferă foarte multă viteză. Muşchii într-adevăr…sunt… mreana stă numai
în curentul cel mai puternic… unde este cel mai … curent… cel mai puternic curent pe
Dunăre. Acolo găsim şi mreana. Mreana este cel mai puternic. Aaa…..un peşte foarte
deştept, într-adevăr, este crapul…crapul vine, miroase mămăliga, o ia, îi dă drumul, se
întoarce, se mai plimbă, iar muşcă… şi într-un final … în momentul în care vede că nu e
nici un pericol… d-abia în momentul ala o absoarbe. Şi aia a fost… somnul nu e ….
Somnul pot să-i pun orice… imediat atacă dacă e acolo.
CL Iar într-adevăr, iarna, e o specie pe cale de dispariţie… apare numai în decembrie în
noi în zonă… asta se numeşte mihalţ. E… face parte din aceeaşi familie cu somnul, dar
este mai mic şi are foarte multe mustăţi. Deci… are ..exact… asta se prinde numai la
bucata. E si numai iarna. Deci – e foarte dificil de prins. În rest – nu prea…. Carasul,
plătica, există nadă în momentul asta făcuta special pentru caras, pentru plătica, pentru
biban, pentru scobar, pentru morunaş… deci nu e…n-ar fi o problema. Totul depinde de
.. cât de tehnic este pescarul… câtă experienţă are …şi…
Există peşte al cărui icre nu se iau?
AR Icrele…dar nu caviar…icrele de mreană….şi rasperul şi mreana… nu se mănâncă
icrele…sunt toxice…şi chiar au fost în unele cazuri chiar mortale…
Haideţi să orbim puţin şi despre reţele de pregătit peşte? Spuneţi-ne puţin reţete de
ciorbă de peşte sau de alt fel de mâncare? Ciorbă? Plăchie? Cum le faceţi? Adi?
AR Da…. dacă aţi fi venit acum două săptămâni şi aţi fi participat la evenimentul nostru,
vedeaţi pregătirea acestor specialităţi pescăreşti în direct. Noi avem un obicei de-al
nostru… noi zilele de naştere le facem, de obicei, pe malul Dunării unde gătim tot.
Fiecare dintre noi avem reţetele proprii. Odată găteşte cineva. Sau cineva găteşte
ciorba, cineva găteşte plachia… sunt multe, multe… facem marinată din peşte …uite, am
uitat să specific cel mai bun peşte din Dunăre care-i obletele. Deci după părerea mea…
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este un peşte mic, dar foarte, foarte gustos. Am pregătit anul acesta şi marinată de
oblete, am pregătit şi din mreană, pentru prima dată – în premieră m-am…
Cum faceţi marinata de oblete?
AR Foarte simplu. 12 ore se ţine la sare. Se spală foarte bine. Se ţine 12 ore la oţet.
După care se spală din nou foarte bine. Se pune la borcan cu foi de dafin, piper. Se
acoperă cu ulei de măsline, sau orice fel de ulei. 12 minute la baie marină şi cu asta
e….reţetă excepţional de bună – se mănâncă oricând… am borcane de… cred că şi de 2
ani.
Si care este secretul ciorbei de peşte?
CL La ciorba de peşte eu o fac în felul următor… oblete, 2-3 kilograme de oblete, fiert.
Se fierbe. Se cerne, se strecoară, iar în apa respectivă se bagă toate speciile de peşte
tăiate. Dar cu o singură condiţie. În ciorba aia trebuie să am mreană. Dacă nu am
mreană…nu fac ciorbă…
AR acelaşi lucru şi la mine.
CL mreana este singurul peşte care dă gustul ciorbei de peşte. Mreana tăiată face ca
ciorba să facă o spumă galbenă deasupra. În momentul în care se fierbe. Spuma aceea se
ia cu spumiera, se amestecă cu usturoi pisat şi se pune separat într-un castron. Când se
serveşte, se serveşte separat ciorba şi separat bucăţile. Se mănâncă, se bea ciorba cum
ar veni, ar bucăţile se dau prin spuma aia făcută înainte, da? Asta e stilul de pescuit… de
făcut ciorbă…cel puţin la mine…
AR şi să nu neglijăm legumele..
CL da…
AR cu cât se pune o varietate mai mare de legume, cu atât ciorba va ieşi mai bună.
CL corcoduşe...
AR morcov, rădăcină de pătrunjel, păstărnac, ardei de toate culorile… ceapă…deci
absolut toate legumele alături de gustul peştelui dă secretul ciorbei de burtă…de peşte
CL mai este o reţetă pe care eu o folosesc numai în momentul în care Dunărea scade
foarte mult. În momentul ala, in unele locuri, ies găurile de raci afară. Unde sunt racii,
crabii… ok… scoatem scoici, scoatem raci, ii punem la fiert…. ies carnea de scoică cu
carnea de rac… se scoate mizeria, se spală şi se dă la maşina de tocat, împreună cu
ceapă, cu pâine, cu ciuperci …se pune… se strânge şi se pune la loc în cochilia de scoică.
Se prinde cu aţă şi se bagă la cuptor în sos de vin… Asta e una dintre preferatele mele.
Aţi spus crab…există…poate prindeţi şi crabi aici? Există vre-o tehnică specială de
prins crabi?
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CL Bătrânii în vremuri, veneau cu blană de oaie… gata jupuită, prinsă cu o piatră, legată
cu aţă… şi o aruncau în apă. Din cauza mirosului de la … de la blană… racii veneau şi se
încâlceau în …părul … de la blană…trăgeau afară blana şi scoteau racii. Dar noi acum
avem costume de neopren. Intrăm direct în Dunăre, intrăm la gaură şi l-am scos imediat,
l-am pus în … deci nu e nici o problemă…
Există locuri potrivite pentru a prinde crabi, în apropiere?
CL La Slobozia, sus la 6 kilometri, 7 kilometri mai sus …şi iar la 502, până-n ….exact
unde se termină oraşul Ruse, pe partea cealaltă… acolo solul pe malul Dunării este plin
de găuri şi acolo când scade Dunărea sunt mii de găuri…acolo poţi să te duci să prinzi
într-o jumătate de zi un sfert de sca, să putem face un castron mare de …raci…
AR Acum v-am spus câteva din secretele noastre, dar vă aşteptăm primăvara cu drag la
una dintre activităţile noastre unde puteţi consuma aceste produse pregătite de noi
toţi… că fiecare avem sarcini bine stabilite ..curăţăm zarzavatul…deci toată lumea
participă… nu există bucătar…acolo toată lumea participă la pregătirea …acestor
specialităţi din peşte.
Ultima întrebare de-a mea pentru voi amândoi este… ce este pentru voi Dunărea? Ce
este fluviul? Ca o propoziţie…
AR Vai de mine… Am fost foarte mulţi ani de zile plecaţi din Giurgiu… şi mergeam cu un
convoi militar, traversam Dunărea la Cernavodă… vreau să vă spun că am oprit acel
convoi, am inspirat de cinci ori, am simţit aerul de Dunăre şi m-am simţit bine o
săptămâna. Deci pentru noi e ceva fantastic… vă spuneam… şi soţia mea, şi astea…
oriunde aş pescui. Când pescuiesc pe Dunăre parcă suntem altfel de… ne încărcăm
bateriile… mergem la serviciu cu un alt tonus săptămâna următoare. E ceva
fantastic…foarte sincer să vă spun, nu ştiu cum să-l descriu… numai cei care ştiu, care
merg de fiecare dată şi astea….ştiu care-i sentimentul asta frumos…şi dimineaţa cu
barca şi când simţi aerul …chiar şi acum…fiecare anotimp are mirosul lui… fiecare are… e
ceva fantastic…
CL E o vorbă: se spune că: cine bea apă din Dunăre, tot la Dunăre se întoarce…
AR Mare dreptate… aşa a păţit soţia mea care a venit în vizită şi care a rămas aici după
ce a băut apă din Dunăre…
CL deci…cine bea…nu…pentru mine, Dunărea e viaţă, e tot. Deci …e… prin el respir.
Dacă într-o săptămână nu ies de 3 ori să văd apa, mă îmbolnăvesc în casă, mă
îmbolnăvesc. Deci asta e… pentru mine… e tot. Nu există altceva mai frumos.
Mulţumesc mult…
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