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Sveiki žvejai. Norėjau papasakoti jums istorija, kuri įvyko vakar.

Taigi, išsiruošėm su kolega Marium1 į masalų išbandymo žūkle. Pasiėmėm visus žiema
susipirktus masalus ir rovėm i karjeriuką. Oras buvo labai lydekinis, nors per naktį slėgis labai
staigiai krito žemyn. Nuojauta kuždėjo, kad ypatingo kibimo neturėsim, bet pagrindinė mūsų
idėja buvo ištestuot masalus, pažiūrėti kaip jie twičinasi, kaip meta naujai pirktas kotas. (st.croix
LEGENDA elite iki 18gr.) Be abejo norėtasi ir užkabinti koki žuvelioką. Šį kartą nuojauta mūsų
nenuvylė - kibimo praktiškai nebuvo. Pamėčius valandėlę, Marius1 pagavo vieną silkutę ir man
jau su džiaugsmu šaukė, kad aš pasitempčiau, nes reikės eiti namo pėstute (turim toki
„zabavoną“, kas per žvejybą nieko nepagauna, eina namo pėsčias).

Praėjo dar valanda-nieko. Jau pradėjau nerimauti, kaitaliot masalus, o kolega tik tyčiojosi.
Kartas nuo karto, prie sargo namelio matydavom pora vyrukų ateinančiu ir iš toli pažiūrinčiu į
mus. Bet mes nekreipėm į tai jokio dėmesio. Kai galiausiai priėjom prie karjero sargo namuko,
aš pasiūliau kolegai persikelti į seklesnį karjeriuką, kuris buvo visai šalia. (~200m. nuo šito) Ten
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sėkliau, vanduo greičiau įšyla, tai buvo tikėtina, kad ir žuvis bus aktyvesnė. Labai jau man
knietėjo sekliuose išmėginti naująjį MEGABAS ANTHRAX vobleriuką. Kaip tarėm, taip ir
padarėm.

Eidami pro sargą pamatėm stovinčius tuos pačius 2 vyrukus, kurie vis sekė mus iš tolo. Jie
nesusilaikė ir paklausė „kaip kliovas“? Mes nieko neįtardami rėžėm tiesa, kad nieko gero ir
nukulniavom toliau. Nuojauta neapvylė ir šį kartą. Nors ANTHRAX‘ as ir nesuveikė, bet ten
Marius1 pagavo dar vieną silkutę ir pagaliau pavyko atsidaryti man. Pagavau kūdikį vos vos
didesni už 95mm. vobleriuką. Be abejo, visos žuvys keliavo atgal, nes tikslas buvo ne mėsa.
Taigi, sėkliuose praleidę dar kokią valandėlę, nusprendėme judėti link mašinos.

Dar sakėm padarysim keletą metimų pirmame karjere ir namo. Atėjus atgal prie sargo namelio,
pamatėm, kad tie du vyrukai jau plaukioja karjere su valtim. Gerai įsižiūrėjus, pastebėjome
metant tinklą. Aš net įsivaizduot negalėjau, kad tokie dalykai gali darytis tokioje nedidelėje
baloje. Tinklas buvo toks ilgas, kad atrodė pusės kilometro. Užtempė per visą karjerą. Ilgai
nesvarstėm, aš pradėjau filmuot, o Marius1 skambinti draugui, kad sužinoti GA (gamtos
apsaugos) telefono numerį. Kažkaip tikėjimo daug nebuvo, kad jie atvažiuos, bet pilietinę
pareigą atlikti reikėjo.

„Brakušos“ puikiai matė, kad aš filmuoju, o Marius1 skambina kažkam, bet naglumo jie turėjo
tiek, kad ramiai pabaigė tempt tinklą ir grįžę į krantą valtį pasidėjo ant kelio, matyt planavo
vakarop išsitraukti savo grobį. Na mes jokių savisaugos priemonių neturėjom, todėl tiesiai į akis
aiškintis nėjom, tiesiog sekėm įvykių eigą. Marius1 pasikonsultavo su draugu (kuris buvo jau
patyręs šiuose reikaluose), gavo patarimą paskambinti pradžioj į policiją, kad skambutis būtų
registruotas, na o po to ir į GA. Taip ir padarė.

http://www.youtube.com/watch?v=KcznjMnupyU

Policija užregistravo skambutį ir pažadėjo, kad perduos informaciją į GA. Tada gavom sms su 4
GA numeriais, bet buvo pasakyta, kad nedarbo dieną jie gali ir neatsiliepti, jie NEPRIVALO (kur
taip matyta, tai ką, nedarbo valandomis arba savaitgaliais daryk ką nori GA neprivalo nieko
daryti? Spraga...). Na, bet mes optimistai ir skambinam pirmuoju numeriu (viršininkas
p.Glinskis). Pradžioj girdim užimta signalą, o pakartojus po minutės jau niekas nebekėlė. Tada
skambinam antruoju numeriu (p.Grybauskui) ir čia niekam mes nereikalingi. Mėginam 3
numeriuką, nors tikėjimo jau visiškai nėra. Ir ką jūs manot, labai greit atsiliepė. Susidomėjęs
mūsų informacija pažada, kad patikrins. Padėjus ragelį mes pamąstėm (bet tik tiek?)...
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nepaprašė palaukti kol atvažiuos.

Na numojom ranka ir išvažiavom namo keikdamiesi, apie žūklę visai net užmiršę. Visą kelią
nedavė ramybės mintis, kad iš gerų norų nieko gero neišeina. Pikti ir niūrūs grįžome namo.

Po geros valandos skambina man Marius1 ir sako: skambino GA ir klausė kaip geriau privažiuot
prie karjero. Oooooooooooo pamaniau aš, va čia tai dabar bus. Taip gailėjausi, kad nelikom
pažiūrėti „brakušų“ gaudymo operacijos. Marius1 google_maps pagalba nupasakojo GA
inspektoriam kaip geriau ir nepastebėtiems privažiuot prie karjero. Jie surengė pasalą. Kentėti
be informacijos buvo neįmanoma, todėl dar po gero pusvalandžiuko pasiskambinom
inspektoriui Vitalijui, kad sužinot kuom viskas baigėsi. Jis sunkiai alsuojančiu balsu pasakė, kad
paskambins vėliau ir papasakos, nes šiuo metu traukia rastus tinklus.

Mūsų džiaugsmui nebuvo ribų, diena įgavo kitas spalvas. Taigi dar po geros valandos
inspektorius paskambino ir papasakojo, kad buvo surengta pasala, palaukta kol „brakušos“
išplauks rinkti savo tinklų ir tuomet buvo sulaikyti. Pasirodo, tai buvo to karjero sargas su savo
draugu. Kaip jie pasiaiškino patys, tai norėjo pasigauti žuvelės vakarienei. Taigi: konfiskuota
valtis, 5 kinietiški tinklai. Bauda: nuo 400 iki 1000 litų + žala gamtai 2 lynai x 200lt. + keletas
ešerių 30lt. Beje, sakė ešeriai tokio dydžio, kad Lietuvoj sunku rast tokių ~1,5kg.

Tai va tokią apturėjome masalų testavimo žvejyba šiandien. Pasididžiavimas savimi ir geros
emocijos tiesiog perpildo kūną ;)

P.S. Kauniečiai ir Kauno rajonas, įsiveskit telefono numerį 860535083 GA Vitalijus. Sake
skambinkit bet kuriuo paros metu... Didelis dėkui inspektoriui Vitalijui!!!
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