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Stop supraexploatării 
sturionilor din Dunăre!

Conservare

Despre proiect
Declinul sturionilor din Dunăre, peşti 
migratori străvechi aflați astăzi în pragul 
extincţiei din cauza supraexploatării, este 
clar documentat de scăderea rapidă a 
capturilor din ultimele decenii. 
Proiectul „Acțiuni comune pentru 
creșterea gradului de 
conștientizare privind 
supraexploatarea sturionilor din 
Dunăre în România și Bulgaria” are 
ca ţintă abordarea ameninţărilor directe 
la adresa supravieţuirii speciei.

Grupurile ţintă vizate sunt comunităţi de 
pescari, agenţii de implementare a 
legislaţiei în domeniu, factori de decizie, 
crescătorii de sturioni, precum şi 
procesatori şi comercianţi de caviar din 
România şi Bulgaria.

Finanţat prin programul Uniunii 
Europene Life+, proiectul este 
implementat de WWF Austria, 
Bulgaria şi România, în perioada 
iulie 2012-septembrie 2015.

STURIONII
SUNT CELE MAI 
AMENINŢATE ANIMALE 
DE PE LISTA ROŞIE A IUCN
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Ce schimbări va produce proiectul? 
•  Până în 2015, în comunităţile de pescari din România şi Bulgaria implicate în proiect nu se 
va mai pescui sturion în mod ilegal şi cel puţin 6 companii din cele 2 ţări vor sprijini acțiunile 
WWF, printr-un angajament oficial împotriva achiziționării de sturion/caviar provenit din 
surse ilegale. 

•  Până în 2015, va exista sprijin politic şi o aplicare adecvată a legislaţiei pentru protecția 
sturionilor din Dunăre în ambele ţări, indicate, printre altele, de creşterea numărului de 
controale raportate de către organismele de control responsabile, precum şi de semnarea 
unei declaraţii oficiale de către cel puţin 7 factori de decizie la nivel înalt din statele riverane 
Dunării.

•  Până în 2015, toate grupurile ţintă vor arăta o creştere cu cel puţin 50% a gradului de 
conştientizare şi informare legat de supraexploatarea sturionilor. 

Obiectivele specifice
•  Până în iunie 2013, în România și Bulgaria se va desemna câte un „Ambasador al 
sturionilor”, aceştia  urmând a fi recunoscuţi drept persoane de legătură cu echipa de 
proiect şi surse de informare privind amenințările asupra sturionilor de către cel puţin 300 
de pescari din cele 15 localități incluse în proiect.

•  Până în octombrie 2014 cel puţin 150 de pescari vor avea acces la mai multe 
informații privind alternativele de venituri  care să le înlocuiască pe cele provenite din 
pescuitul ilegal, acesta fiind un pas crucial în stoparea declinului populațiilor de sturioni.

•  Până în mai 2015, cel puţin 50 de companii din domeniu din alte ţări ale Uniunii 
Europene vor fi informate în legătură cu traficul de caviar, astfel încât acest tip de 
comerț ilegal să nu mai pătrundă pe piața europeană.

•  Până în decembrie 2013, vor fi organizate 2 ateliere (reunind 100 de persoane) şi 4 
sesiuni de training  (cu participarea a cel puţin 10 persoane la fiecare sesiune)  pentru 
organismele de control din România şi Bulgaria. 

•  Până la finalul proiectului, pentru prima dată, cantitățile de caviar ilegal confiscate 
în Bulgaria și România și sancțiunile legale menite să descurajeze braconajul și 
comerțul ilegal vor demonstra o aplicare mai eficientă a legislației privind conservarea 
sturionilor sălbatici.  

•  Până în aprilie 2015, cel puţin 7 factori de decizie din statele riverane Dunării vor 
semna o declarație comună privind sprijinul politic acordat pentru protejarea sturionilor, 
precum şi o mai bună aplicare a politicii şi a regulamentelor la nivel naţional şi european 
pentru stoparea supraexploatării.

Pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru a 
construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

De ce existăm.

www.wwf.ro

Pentru mai multe informații: 
sturioni.wwf.ro

STOP SUPRAEXPLOATĂRII STURIONILOR DIN DUNĂRE!
STURIONI.WWF.RO

STURIONII
JOACĂ UN ROL 
IMPORTANT CA 
INDICATORI AI SĂNĂTĂŢII 
ECOSISTEMELOR

Speciile simbol ale Dunării, în pragul dispariţiei
Cu toate că au fost introduse cote impuse de CITES şi prohibiţii la nivel naţional, rata mare a 
pescuitului ilegal continuă să decimeze populaţiile de sturioni. Principalul motiv pentru 
supraexploatare îl reprezintă valoarea economică ridicată a caviarului. Piaţa neagră câștigă 
tot mai mult teren în toată regiunea, iar caviarul ilegal provenind din România şi Bulgaria 
este valorificat pe mai multe pieţe din statele membre  UE. Supraexploatarea este una dintre 
cauzele multiple care stau la baza acestui declin dramatic, alimentată fiind de lipsa 
informațiilor și de nivelul scăzut de conștientizare asupra problemei. 
Acest proiect  este în conformitate cu „Planul de Acţiune pentru conservarea 
sturionilor din Bazinul Dunării", adoptat de către Consiliul Europei în 2005.


