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Îl cunoașteți pe rocker-ul Matei? Acel băiat modern, care 

iubește marea și care își dorește să îi convingă pe prietenii 

lui că este bine să protejeze mediul înconjurător?

Matei locuiește la mare, în 2 Mai, și are mereu ocazia să 

admire fumusețile Mării Negre. El este bucuros că locuiește 

într-o zonă minunată, unică, denumită „Rezervația marină 

Vama Veche - 2 Mai”.

Atunci când este în vacanță, el adoră să meargă pe plajă, să 

privească marea în timp ce cântă la chitară. 

                                       Pe malul mării se   

                      întâlnește mai mereu cu 

pr ietenul  său Neptun,  zeul  măr i i , 

responsabil de producerea cutremurelor și 

a furtunilor de pe mare, dar și protector al 

marinarilor, al pescarilor și al acelora ce 

doresc să cunoască marea. El este un 

bărbat voinic, cu barbă, coroană și ține 

mereu în mână semnul său distinctiv: 

tridentul. 

La ultima lor întâlnire, Neptun era foarte 

supărat. Acesta i-a spus prietenului său că 

este  foarte  dezamăgit și mâhnit din cauza    

      problemelor cu care se confruntă 

marea. Întâlnește deșeuri la tot valul, vede 

multe carcase metalice cu 4 roți pe nisip, iar 

oamenii care îi vizitează malurile sunt atât 

de nepăsători.   
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Neptun îl întreabă pe Matei cum să 

facă să le arate oamenilor cât de 

important este să lase mașina în 

parcare, pentru că știe că locul 

acesteia este în spațiile amenajate 

pentru autovehicule, iar pe plajă este 

loc  doar  pen t ru  p rosoape  ș i 

șezlonguri. 

El știe că este esențială crema de 

protecție solară, dar ar dori ca turiștii 

să aleagă una biodegradabilă, pentru 

a nu polua apa atunci când fac baie. 

Chiar zilele trecute i se plângea o 

meduză ca a înghițit niște substanțe 

chimice și a avut nevoie de spălături 

de endoderm ca să se curețe. 

Aproape că era să rămână fără 

mezoglee!

În timp ce Neptun îi povestea toate 

astea, Matei își scoase din bagaj 

pachețele cu mâncare aduse de 

acasă. Când termină de mâncat, el 

aruncă deșeurile la coșul de gunoi, nu 

le lasă pe plajă, pentru că știe că 

acestea pot ajunge în mare și pot 

afecta viețuitoarele. Prietenii de la 

Mare Nostrum i-au spus că resturile 

nu trebuie aruncate laolaltă, așa că el 

aruncă pet-urile, dozele, ambalajele, 

hârtia și resturile de mâncare în coșuri 

diferite, marcate corespunzător.

I-a spus și el că ar vrea ca tinerii de pe 

plajă să asculte muzică în căști pentru 

a îi lăsa pe cei din jur să se bucure de 

liniște. El este respectuos cu mediul, 

dar și cu turiștii. Și asta mulțumită lui 

Neptun. 

El l-a invitat într-o zi să îi cunoască pe 

cei din mare. Apa limpede și de un 

albastru strălucitor mereu îl îmbie să 

facă o baie în mare. Înainte de a intra 

în apă, el  merge la o toaletă 

amenajată pe plajă, doar nu o să 

folosească marea drept toaletă. Și-a 

adus și vizorul și labele de scafandru, 

pentru a se putea scufunda să admire 
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viețuitoarele marine. Neptun i-a 

explicat că nu trebuie să atingă sau să 

scoată din apă organismele întâlnite, 

pentru că acestea nu sunt suveniruri, 

dar bucuria lui cea mai mare este că le 

poate admira în mediul lor natural. 

La ieșirea din apă este foarte fericit că 

a putut admira căluți de mare, scoici, 

crabi și peștișori mici. O data a văzut și 

un delfin care înota în larg. Ce salturi 

frumoase făcea… 

Dar iată că Neptun este chemat. Se 

pare că o barcă de pescari s-a rătacit și 

este nevoie de el să îi ghideze spre 

mal. Chiar dacă pescarii nu îl vor 

vedea, Neptun este fericit că poate să 

îi ajute.

Matei, rămas pe plajă, a aruncat 

deșeurile la coș, și se relaxează pe 

prosop. Se gândește cum ar putea să 

îl ajute pe Neptun, când îl vede pe un 

vecin că îți aprinde o țigară. Se ridică 

repede și îi duce un recipient în care să 

arunce mucurile. Ce drăguț, și vecinul 

știa că plaja nu este o scrumieră, iar 

locul mucurilor de țigară este la coș, 

nu pe plajă. 

Spre seară, Matei face o plimbare pe 

mare cu barca. Înainte de a începe 

p l i m b a re a ,  e l  s e  a s i g u r ă  c ă 

ambarcațiunea aleasă nu are motor. 

Amicii de la INCDM „Grigore Antipa”, 

custodele rezervației, i-au spus că în 

rezervația marină ambarcațiunile cu 

motor nu sunt permise, deoarece 

acestea pot răni viețuitoarele. Ajuns în 

larg, face o oprire să admire marea și 

țărmul, dar cercetează cu atenție 
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unde aruncă ancora să nu distrugă 

fauna de pe fundul  măr i i .  La 

întoarcerea la mal, a dus cu el toate 

de șeu r i l e  p roduse  l a  bo rdu l 

ambarcațiunii, pentru a le arunca la 

coș, pe mal, nu în apă, acolo știe că 

este doar locul viețuitoarelor. 

Matei iubește natura și îi place să 

protejeze mediul și pentru a-l ajuta pe 

Neptun să își facă mesajul cunoscut îi 

sfătuiește și pe ceilalți turiști să facă la 

fel. De aceea, a adunat aici câteva 

sfaturi de la Neptun:

Păstrează plaja curată!

1. Folosește produse nepoluante și 

biodegradabile.

2. Respectă-i pe ceilalți! Folosește 

civilizat bunurile de pe plajă.

3. Evită să faci foc/grătar pe plajă

Parchează doar în spațiile special 

amenajate!

4. Aruncă deșeurile și mucurile de 

țigară la coș. Plaja nu este o scrumieră 

sau o groapă de gunoi.

O mare curată și primitoare

1. Marea este doar pentru îmbăiere.

2. Lasă viețuitoarele în mediul lor.

3. În apă, înarmează-te doar cu mască 

și labe de scafandru, lasă arbaleta

acasă, nu ai ce face cu ea aici.

Plimbarea cu barca

1. Evită ambarcațiunile cu motor, 

folosește-le pe cele eco.

2. Cercetează cu atenție când și unde 

arunci ancora.

3. Adu la mal în recipiente speciale 

orice fel de deșeu produs la bordul 

ambarcațiunii; nu le arunca în apă!

Zeul Neptun și Matei, rocker-ul eco, te 

îndeamnă să fii un turist educat! Să ai 

grijă de plajă și de mediul marin! Doar 

așa, vei găsi și anul viitor totul la fel 

de primitor.
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