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Introduction
Introducere

Introducere

S

turionii, una dintre cele mai vechi specii de
pe pământ, au apărut în urmă cu aproape
200 de milioane de ani, pe vremea când
dinozaurii mai colindau planeta. Apoi s-au
format lanţurile muntoase, s-au ridicat şi s-au
prăbuşit imperii, iar în tot acest timp sturionii au
populat apele adânci ale fluviilor, încercând să
supravieţuiască şi să se dezvolte. Cele 27 de specii
de sturioni trăiesc doar în emisfera nordică. În
Dunăre au existat la un moment dat şase specii.
Astăzi, sub presiunea complexă şi permanentă
a activităţilor umane, o specie a fost declarată
dispărută, despre alta se presupune că va avea
aceeaşi soartă, trei specii sunt critic periclitate, iar
o specie este vulnerabilă. În ultimii 100 de ani, de la
statutul de specie dominantă, sturionii din Dunăre
au ajuns la statutul de specie pe cale de dispariţie.
Acest proiect s-a axat pe abordarea problemelor
legate de braconaj.
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Ameninţările principale
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Î

n prezent, migraţia sturionilor
din Marea Neagră este blocată de
Hidrocentrala de la Porţile de Fier,
între Serbia şi România, iar multe
dintre vechile locuri de depunere a
icrelor au dispărut. În plus, construcțiile
hidrotehnice sau activităţile de dragare
pentru navigaţie distrug fundul fluviului
unde trăiesc sturionii. În ultimii 50 de
ani, Dunărea a pierdut aproape 80% din
pădurile ripariene şi câmpiile aluviale.
Rezultatul a constat, printre altele, în
eutrofizare şi poluare masivă, acestea
distrugând multe specii din Dunăre şi
Marea Neagră, printre care şi sturionii.
Au fost lansate mai multe proiecte de
repopulare cu sturioni hibrizi sau cu
stocuri importate din Rusia, ceea ce a
reprezentat încă o ameninţare la adresa
populaţiilor locale. Aceste tipuri de
sturioni se amestecă cu speciile indigene
şi concurează cu ele pentru obţinerea
hranei.

Supraexploatarea
Pescuitul excesiv este principala
ameninţare directă la adresa
populaţiilor de sturioni atât în Marea
Neagră, cât şi în Dunăre.
1

Caviarul sturionilor este o marfă extrem
de scumpă. Preţul său pe piaţa neagră
din regiune ajunge la 500 de euro pe kilogram, în condiţiile în care zonele de pe
malul bulgăresc şi românesc al Dunării
sunt printre cele mai sărace din UE. În
plus, pescuitul de sturion este înrădăcinat în cultura locală şi deseori intră în
conflict cu legislaţia în vigoare.
Totuşi, chiar şi înainte de inroducerea
prohibiției totale de pescuit sturioni pe
ambele maluri ale Dunării, problemele
legate de pescuitul excesiv erau destul de
vizibile. Datele oficiale privind capturile
în scop comercial din România arată
că în perioada 2002 – 2005 capturile
de morun au scăzut cu 60%, cele de
păstrugă cu 72,5%, iar cele de nisetru
cu 99%. Aceste cifre sunt copleşitoare,
mai ales dacă adăugăm că pentru Marea
Neagră şi Dunăre nu există informaţii
ştiinţifice sistematice şi nici o monitorizare a stocurilor.
Aceste scăderi dramatice au determinat
adoptarea unui moratoriu: în ultimii 10
ani, pescuitul de sturion în România a
fost interzis, o prohibiție asemănătoare fiind impusă și în Bulgaria în 2011.
În ciuda acestor măsuri, braconajul şi
comerţul ilegal continuă să reprezinte
probleme semnificative.

© Tutrakan History Museum

„Unii consideră că sturionii sunt urâţi. Chiar
nu înţeleg de ce. Poate că nu au un aspect
tocmai plăcut, însă sunt incredibil de fascinanţi. De obicei, sturionii adulţi trăiesc în
mare, însă pentru reproducere migrează în
ape dulci chiar foarte departe, de-a lungul
cursului fluviilor. Sturionii din Dunăre porneau din Marea Neagră şi ajungeau tocmai
până la Viena sau chiar mai sus, în Germania, parcurgând distanţe de aproximativ
2.000 de kilometri! Însă astfel de migraţii
nu mai sunt posibile de foarte mult timp.”
Jutta Jahrl, Manager de proiect

„Obţinerea unor informaţii sistematice,
ştiinţifice, este esenţială pentru a asigura
măsuri adecvate pentru protecţia sturionilor. Şi mai important este faptul că natura
nu are frontiere, aşadar toate statele care
împart această resursă preţioasă trebuie să
adopte măsuri coordonate şi ţintite pentru a
permite populaţiilor sălbatice de sturioni să
se refacă, pentru binele ecosistemelor şi al
oamenilor care trăiesc pe malurile Dunării.”
Vesselina Kavrakova, Director al WWF Bulgaria

„În zona Dunării Inferioare, pescuitul de
sturion era o tradiţie, iar mulţi localnici îşi
câştigau existenţa în acest fel. Însă în prezent, ca urmare a pescuitului ilegal pentru
caviar, specia este pe cale de dispariţie, în
ciuda prohibiţiei complete a pescuitului, atât
în România, cât şi în Bulgaria. Totuşi, dacă
ne unim eforturile, nu este prea târziu să
ajutăm populaţiile de sturion să se refacă.”
Dr. Orieta Hulea, Manager General al WWF România

Assessment of the restoration potential along the Danube and main tributaries” (Evaluarea potenţialului de refacere a stocurilor în Dunăre şi afluenţii principali), Orieta Hulea, Ulrich Schwarz, Viena 2010
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Pescuitul de sturion este interzis şi în restul
ţărilor cu ieşire la Marea Neagră. Încă din
1958, Turcia a interzis pescuitul sturionilor cu o
greutate mai mică de 10 kg, iar începând din 1996,
pescuitul de sturion a fost interzis în totalitate.
Aceeaşi prohibiţie se aplică în Ucraina din 1996
şi în Georgia din 1967. În 1985, Rusia a introdus
prohibiţia pescuitului de morun, iar din 2005 ,
pescuitul tuturor speciilor de sturion în Marea
Neagră este interzis. În plus, Rusia are în vedere
extinderea aceste prohibiţii şi în Marea Caspică.

Începând din 1998, toate speciile de sturioni
sunt protejate prin Convenţia privind comerţul
internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră
pe cale de dispariţie (CITES). Aşadar, sturionii
şi produsele care provin de la sturioni trebuie
însoţite de documente CITES pentru comerţul
internaţional, iar caviarul de orice tip trebuie să
aibă eticheta CITES. Orice produs care pătrunde
pe piaţa UE trebuie să aibă eticheta CITES.

Totuşi, aceste măsuri sunt eficiente doar dacă se întreprind acţiuni suficiente de control şi aplicare a legii
„Comerţul ilegal cu caviar nu este doar
o problemă din perspectiva protejării
speciilor sălbatice. Implică, de asemenea,
contrabandă şi crimă organizată, pierderea veniturilor fiscale pentru ţările în
cauză, existând, de asemenea, probleme
medicale şi veterinare.”
Katalin Kecse-Nagy, TRAFFIC

„O tendinţă nouă este ambalarea
caviarului încât să fie confundat cu opere
de artă – cutiile sunt pictate pentru a
induce în eroare cu privire la conţinut.”
Jaap Reijngoud, Expert în reglementările CITES şi regulamente CE şi formator într-un eveniment adresat autorităţilor

Probleme legate
de control
Situaţia respectării prohibiţiei şi al comerţului intern şi internaţional este complicată în ambele ţări. Numeroase instituţii
sunt responsabile de diferite aspecte ale
protecţiei sturionilor. În Bulgaria, de
exemplu, Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură (ANPA) implementează
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prohibiţia la nivelul porțiunii bulgare a
fluviului, în timp ce controlul comerţului
ilegal pe la trecerile de frontieră revine
autorităţii vamale, iar traficul produselor
din sturioni este controlat de poliţia de
frontieră. Pe piaţa internă, agenţia pentru
siguranţa alimentelor au sarcina de a

descoperi dacă produsele din sturion sunt
de origine ilegală. În România, ANPA şi
poliţia (în special Poliţia de Frontieră şi
Poliția Transporturilor) asigură controlul
prohibiției la nivelul fluviului, autorităţile
vamale au această prerogativă pentru
frontiere, Garda de Mediu controlează
comerţul intern cu produse din sturion
şi caviar, iar Agenţia Naţională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor controlează calitatea produselor din
sturion şi a caviarului.
Înainte de lansarea proiectului nostru,
măsurile legate de protecţia sturionilor
nu erau o prioritate pentru aceste instituţii, nu exista o coordonare adecvată
între ele, cu atât mai puţin la nivel transfrontalier.

Proiectul

Proiectul
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Proiectul

A

cţiuni comune pentru creşterea
gradului de conştientizare privind
supraexploatarea sturionilor din
Dunăre în România şi Bulgaria”
sau pur şi simplu „Protejaţi sturionii,
cel mai valoros dar al Dunării” este un
proiect derulat în cooperare de către
WWF Bulgaria, WWF Romania şi WWF
Austria. În cadrul acestuia, am abordat
principalele probleme care împiedică
protecţia adecvată a sturionilor. Proiectul
a fost finanţat în proporţie egală de Life+
şi WWF, valoarea totală a finanţării
ridicându-se la 770 836 euro. Abordarea
sa unică, care a avut în vedere toate
părţile interesate şi adaptarea specifică la
interesele şi nevoile acestora, a asigurat
implicarea părţilor interesate pe parcursul
proiectului şi după finalizarea acestuia.

Avocaţii
sturionilor

Avocaţii sturionilor au fost una dintre
iniţiativele cu cel mai mare succes. Avocaţii
sturionilor sunt experţi care cunosc şi
înţeleg problemele cu care se confruntă
comunităţile locale şi care au sarcina de a
face schimb de informaţii despre sturioni,
crescând gradul de conştientizare asupra

© WWF
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„Sturionii sunt spectaculoşi, iar când vezi
că odinioară făceau parte din cotidianul
comunităţilor de pe malurile Dunării, te
cuprinde un sentiment dulce-amar. Sunt
puţini pescarii care nu visează la marea
captură, însă totodată aceştia sunt
conştienţi că trebuie să facă un sacrificiu.
Majoritatea pescarilor vor ca populaţiile
de sturioni să se refacă, însă nu îşi dau
seama că şi ei pot face parte din soluţie.”
Veselin Koev, avocatul sturionilor în Bulgaria, în cadrul WWF

problemelor întâlnite şi schimbând
atitudinea pe care comunităţile de
pescari o au faţă de braconaj. Au vizitat
satele pescăreşti de pe malul bulgăresc
şi românesc al Dunării şi au discutat cu
pescarii. Misiunea lor a fost să stabilească
legături de încredere cu aceste comunităţi
defavorizate, să fie o sursă de informaţii
privind protecţia sturionilor şi să afle ce
puncte de vedere, preocupări şi propuneri
au aceste comunităţi. Pescarii cunosc
fluviul mai bine decât oricine; mulţi
dintre ei au preluat această ocupaţie de la
strămoşii lor, motiv pentru care opinia lor
este foarte importantă. Pe de altă parte,
unii dintre ei sunt implicaţi şi în braconaj.
În perioada 2012 – 2015, avocaţii
sturionilor au vizitat 34 de sate pescăreşti
din Bulgaria şi România și s-au întâlnit
cu peste 500 de pescari. Munca nu a fost

niciodată uşoară, iar în unele locuri,
începutul a fost deosebit de greu. Lipsa
de încredere faţă de echipele WWF a fost
semnificativă la început – unii pescari
nu doreau să fie asociaţi cu activităţile
ilegale, în timp ce alţii considerau că
avem motive ascunse.
Avocaţii sturionilor nu s-au dat
bătuţi. Au contactat asociaţii ale
pescarilor şi autorităţile locale şi au
prezentat misiunea proiectului –
răspândirea informaţiilor privind
protecţia sturionilor. Cu puţin ajutor,
avocaţii sturionilor au fost prezentaţi
comunităţilor de pe ambele maluri ale
fluviului, iar în urma unei comunicări
coerente, au reuşit să depășească
neîncrederea iniţială.
În plus, materialele noastre informative
– fişe informative şi manuale de pescuit
cuprinzând date detaliate despre modul
în care pot fi recunoscute diferite specii
şi ce trebuie făcut în cazul capturării
accidentale a sturionilor – au fost primite
pozitiv. Materialele pe care le-am oferit
la întâlnirile cu pescarii au contribuit la
deschiderea porţilor.
La începutul proiectului, cunoştinţele şi
atitudinea pescarilorghidurile practice şi
a altor părţi interesateghidurile practice
aţă de sturioni şi măsurile de conservare
a sturionilor au fost evaluate printr-un
studiu iniţial ale cărui rezultate au fost
comparate cu cele obţinute în cadrul
evaluării finale.

„Rolul meu este să merg în comunităţile
de pescari, să strâng informaţii despre
pescuit, problemele pescuitului şi soluţiile
pe care le au pescarii, iar la rândul meu să
le ofer pescarilor cele mai noi informaţii
din domeniu. Ulterior, aceste aspecte sunt
prezentate şi autorităţilor şi împreună
încercăm să găsim cele mai bune soluţii
pentru natură şi pentru oameni. De ce au
nevoie de mine, un avocat al sturionilor?
Pentru că în ultimii ani dialogul dintre pescari şi autorităţi nu a fost foarte eficient.”
George Caracas, avocatul sturionilor în România, în cadrul WWF

Proiectul

Ateliere privind
sursele alternative
de venit
După stabilirea unei legături prin intermediul avocaţilor sturionilor şi creşterea
interesului faţă de protecţia sturionilor, a
trebuit să prezentăm pescarilor o soluţie
concretă pentru situaţia lor dificilă şi să
ne asigurăm că eforturile noastre vor avea
efecte de durată. Zona Dunării este subdezvoltată din punct de vedere economic,
iar mulţi pescari depind de venitul din
pescuit pentru a supravieţui. Să prinzi un
sturion e ca şi cum ai prinde peştişorul
de aur – îţi rezolvă foarte multe probleme
practice. Pentru abordarea situaţiei economice, am derulat programe de formare
în 14 comunităţi, iar în cadrul acestora
am explicat ce condiţii trebuie îndeplinite
pentru a solicita fonduri publice.
În majoritatea comunităţilor, interesul a
fost crescut şi am avut în total peste 250 de
participanţi. În Nikopol, Bulgaria, a fost
înfiinţată o nouă asociaţie de pescari, întrucât pentru a accesa anumite mecanisme
de finanţare, este necesară existenţa unei
organizaţii înregistrate în prealabil.
Cu toate acestea, nu toţi cei prezenţi au
considerat că discuţiile din cadrul atelierelor le-ar fi folositoare, iar mulţi au fost de
părere că vor avea nevoie de mult mai multă asistenţă pentru a materializa propunerile sau a porni afaceri. Unii pescari şi-au
exprimat dorinţa de a li se oferi ocazia să
aplice în mod direct pentru cercetare ceea
ce ştiu despre fluviu şi pescuit. În acest
scop, WWF Bulgaria a organizat un program demonstrativ de formare în Vetren
– pescarilor li s-au prezentat metodele de
cercetare folosite în prezent şi modalităţile
de monitorizare a stocurilor de sturioni.
S-au obţinut rezultate triple – creşterea
capacităţii asociaţiei pescarilor din Vetren
„Vetren 396”, dobândirea de aptitudini
practice ce pot fi vândute altor cercetători
şi instituţii şi implicarea practică, individuală a pescarilor în protecţia sturionilor.

© WWF

România

Bulgaria

Galaţi
Stăncuţa
Isaccea
Fetești
Borcea
Giurgeni - Vadu Oii
Sf. Gheorghe.
„Am observat că pescarii ar fi de
acord cu o prohibiţie a pescuitului
de sturion pe termen lung dacă ar fi
recompensaţi când prind accidental
un sturion şi îl eliberează şi dacă ar
avea posibilitatea de a câştiga venituri din alte surse.”

Bregovo
Novo Selo
Vidin
Dolni Tzibar
Kozloduy
Oryahovo
Ostrov
Zagrajden
Nikopol
Belene
Vardim
Tutrakan
Vetren

Cristina Munteanu, coordonatorul proiectului în România

Va fi interesant de observat dacă se va dezvolta o piaţă pe care pescarii să-şi folosească aptitudinile ca asistenţi de cercetare.
Primele semnale arată că o astfel de piaţă
va exista. În cadrul ultimei mese rotunde
din Bulgaria, după prezentarea rezultatelor menționate anterior, reprezentanţii
instituţiilor responsabile de implementarea monitorizării sistematice a stocurilor
de peşte au considerat că această idee este
promiţătoare şi urmează să discute despre
adoptarea ei.

„Există numeroase ocazii pentru
turism durabil, deoarece Dunărea
nu este încă considerată o regiune
frumoasă în care poţi merge să te
relaxezi. Este o zonă de frontieră.
Scopul nostru este de a arăta
comunităţilor locale ce oportunităţi
există şi cum putem să le folosim în
mod durabil.”
Ekaterina Voynova, Specialist Naţional Comunicare, Bulgaria

Protejaţi sturionii. Cel mai valoros dar al Dunării
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Colaborarea cu agenţiile care se ocupă de controlul pescuitului,
comerţului cu caviar și al fermelor de sturioni
În România şi Bulgaria există o mare diversitate de instituţii
implicate în reglementarea protecţiei sturionilor, acestea
confruntându-se cu o gamă variată de probleme – de la lipsa
finanţării, până la lipsa unităţilor specializate pentru testarea
eşantioanelor de sturion sau caviar. Deşi nu am putut să ne
ocupăm de deficienţele sistemice, am reuşit să ajungem la o
creştere semnificativă a nivelului de cunoştinţe şi implicare
al instituţiilor şi, în acest fel, să contribuim la îmbunătățirea
modului în care sunt protejați sturionii. De exemplu, în 2013, când
am efectuat evaluarea iniţială în Bulgaria, doar 6 reprezentanţi ai
instituţiilor au răspuns la sondajele noastre. Doi ani mai târziu,
22 de reprezentanţi au răspuns la sondajul final. În România, o
operaţiune de amploare a poliţiei s-a soldat cu confiscarea a 80
kg de caviar de la sturioni şi a 4 tone de carne de sturion. Acestea
sunt câteva dintre nenumăratele semnale ale creşterii nivelului de
implicare şi eficienţei colaborării dintre WWF şi părţile interesate.
În 2014 au fost organizate două ateliere importante în România şi
Bulgaria în cadrul cărora 135 de reprezentanţi ai tuturor instituţiilor
relevante au avut ocazia să se întâlnească cu omologii lor din cadrul
altor autorităţi şi din ţările vecine. Au avut loc programe de formare
coordonate de experţi internaţionali, la care au participat oficiali ai
autorităţii vamale şi ai poliţiei de frontieră şi care au avut ca temă
modalităţile de recunoaştere a caviarului legal şi a celui ilegal. Astfel
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de programe s-au adresat şi agenţiilor pentru pescuit, axându-se pe
modalităţile de deosebire a speciilor de sturion.
Instituţiile au comunicat în permanenţă şi s-au implicat în proiect
fie prin participarea la mese rotunde sau întâlniri individuale,
fie prin Comitetul Consultativ - din care au făcut parte Agenția
Națională pentru Pescuit și Acvacultură, oficiali ai Autorităţii
Naționale Vamale, ai Poliţiei de Frontieră şi ai Agenţiei Naționale
Sanitar Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi
oameni de ştiinţă şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pescari. Toţi
participanţii din cadrul Comitetului Cosultativ au oferit un sprijin
extrem de valoros pentru activităţile din cadrul proiectului,
precum şi feedback în legătură cu acestea.
În Bulgaria se discută despre înfiinţarea unui grup operativ multiinstituţional pentru combaterea infracţiunilor împotriva faunei, iar
experţii din cadrul proiectului au fost invitaţi să ofere informaţii
pentru evaluarea riscurilor în legătură cu caviarul ilegal. Transformarea acestei iniţiative în realitate va reprezenta o reuşită semnificativă în domeniul intensificării controalelor. Pe parcursul atelierelor, Grupul Operativ Interinstituţional Britanic pentru Combaterea
Infracţiunilor împotriva Faunei Sălbatice (British Interinstitutional
Wildlife Crime Task Force) a fost prezentat ca model de succes în
ceea ce priveşte abordarea acestor tipuri de infracţiuni.

Proiectul

Colaborarea cu
factorii decizionali
Factorii decizionali au responsabilitatea
de a asigura protecţia legală a sturionilor şi mijloacele în acest scop. Aşadar,
reprezentanţii de la nivel local, naţional
şi regional au fost implicaţi activ în activităţile proiectului. Acest lucru a început
cu interviurile pentru evaluarea iniţială și cu Ministrul delegat pentru ape,
păduri și piscicultură al Romaniei care a
participat la conferinţa de presă iniţială,

a continuat cu sprijinul activ privind
colaborarea cu pescarii şi agenţiile de
aplicare a legii - ceea ce a făcut posibilă
prezentarea proiectului în faţa Comisiei
Internaţionale pentru Protecţia Fluviului
Dunărea, din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunărea, la un eveniment
DG MARE de la EXPO Milano, precum şi
în faţa comisarilor europeni (DG AGRI şi
DG MARE) în cadrul unei vizite în Delta
Dunării. O întâlnire la nivel înalt a factorilor de decizie regionali este programată
în cadrul unei Reuniuni Ministeriale a
Comisiei Internaţionale pentru Protecţia
Fluviului Dunărea în februarie 2016 în
vederea creşterii impactului.

© WWF

Colaborarea cu fermele de sturioni şi producătorii de caviar
Companiile din domeniul acvaculturii pot fi o soluţie sustenabilă
pentru cererea de produse din sturion. Deşi unele dintre ele au o
reputaţie îndoielnică din cauza braconajului de sturion şi „spălării”
caviarului negru, altele investesc în tehnologii inovatoare, în
încercarea de a-şi creşte competitivitatea. Ne-am întâlnit cu mai
multe dintre aceste companii, am discutat împreună aspecte legate
de protecţia sturionilor şi am întocmit un cod de conduită privind
comportamentul responsabil al acvacultorilor și companiilor care
procesează/reambalează caviarul. Documentul a fost semnat de
către patru companii din Bulgaria şi patru companii din România.
Acest document marchează primii paşi către crearea unei pieţe
legale şi responsabile pentru produsele din sturion.
Proiectul a participat la Expoziţia de Produse Marine (Seafood
Expo) de la Bruxelles – cel mai mare târg de produse marine din
lume – trei ani la rând, de două ori cu stand propriu. Am distribuit
informaţii privind comerţul legal şi ilegal cu caviar, am crescut
gradul de conştientizare şi am adunat feedback de la producători
în legătură cu experienţele lor legate de comerţul ilegal. A fost o
ocazie extraordinară de a aduce la cunoştinţa publicului larg mai
ales situaţia sturionilor din România şi de a face companiile să
înţeleagă că protecţia sturionilor şi promovarea reglementărilor
privind etichetarea CITES pentru consumatori sunt în interesul
tuturor. În al treilea an de participare a proiectului la acest
târg, standul WWF era deja foarte cunoscut şi căutat pentru
informaţiile sale despre sturioni.
„Mai avem sturioni sălbatici în Dunăre şi mai putem salva aceste
specii, există soluţii cum ar fi acvacultura pentru a acoperi
cererea de caviar legal şi durabil. Dar toate eforturile trebuie
suţinute de către consumatori care trebuie să se informeze. Altfel,
riscă să devină complici la o ilegalitate şi să contribuie, poate
fără voia lor, la dispariţia unei specii cu care ne mândrim.”

© Cristina Munteanu

România
SC Pirania SRL, SC PRODACVAS SRL,
SC TRAPS SA, SC Năvodul Star SRL

Bulgaria
Bul Aqua Fish LTD, Fish Invest,
Aquamash, Aquaculture Varna

Cristina Munteanu, coordonatorul proiectului în România.
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Proiectul

© Doru Oprișan
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„Sperăm că acest proiect va scoate în
evidenţă problemele legate de sturioni,
astfel încât activităţile ilegale care
afectează populaţiile de sturioni să nu
mai reprezinte o atracţie. Activitatea cu
pescarii va continua şi după finalizarea
acestui proiect, întrucât o schimbare
de durată se poate obţine doar în urma
multor ani de eforturi susţinute.”
Ivan Hristov, coordonatorul proiectului în Bulgaria

Activitatea derulată de către noi în
Bulgaria şi România a ajuns la urechile
a milioane de oameni. Sturioni
gonflabili, în mărime naturală, au
atras atenţia asupra măreţiei acestor
fiinţe, un spot TV foarte interesant a
arătat cum ar fi lumea fără sturioni,
iar experţii noştri au ţinut prelegeri
studenţilor din ambele ţări în legătură
cu importanţa protejării sturionilor.

© Doru Oprișan

Publicul
„Poate că sturionii sunt o specie veche,
însă povestea lor nu îmbătrâneşte
niciodată. Nu mă plictisesc niciodată să
o spun. Să văd reacţia oamenilor atunci
când află că ne asemănăm – atât oamenii, cât şi sturionii pot trăi până la 100
de ani – sau că aceşti peşti sunt speciali
şi pot uneori să fie cât un autobuz, adică
foarte mari. Să îi fac pe oameni să înţeleagă aceşti lorzi ai Dunării, să le pese
de ei şi apoi să îi protejeze – aceasta este
munca noastră de zi cu zi.”
Adriana Trocea, Specialist Naţional Comunicare, România

14 Raport adresat publicului larg

În încercarea sa de a proteja sturionii,
WWF se bazează în mare măsură pe
sprijinul publicului care trebuie să
devină intolerant faţă de prezenţa
pe piaţă a produselor ilegale din
sturion. Site-ul internet al proiectului–
danube-sturgeons.org este tradus
în trei limbi– engleză, română şi
bulgară şi cuprinde o arhivă a tuturor
materialelor proiectului– ghiduri, foi
informative, infografice, precum şi ştiri
şi materiale video.

De asemenea, am organizat şi participat
la diferite evenimente: sturionii noştri
gonflabili, în mărime naturală, au mers la
B’estfest 2013, un festival de muzică din
România la care au fost prezenţi aproape
60 000 de oameni. Am arătat copiilor
la Muzeul Naţional de Istorie Naturală
“Grigore Antipa” din România cât de
interesanţi pot fi sturionii şi am sărbătorit
împreună cu ei Ziua Internațională a
Peștilor Migratori în 2014. De asemenea,
pentru a fi auziţi de consumatori şi
retaileri, am introdus informaţii despre
caviar şi etichetele CITES în ediția din
2013 a studiul nostru anual despre piața
FMCG „Retailer Scorecard”. În Bulgaria,
Ora Pământului din 2015 a făcut
cunoscut lumii întregi sturionul gigant
luminat – logo-ul proiectului.

Schimbarea

Schimbarea

© WWF

T

rei ani nu sunt suficienţi pentru refacerea populațiilor
de sturioni, întrucât ciclul lor de viaţă este lung,
iar până vom vedea rezultate tangibile va trebui să
treacă mulţi ani în care să se aplice măsuri ţintite. De
asemenea, eradicarea braconajului nu este suficientă, mai
ales în zonele afectate de sărăcie. Rezultatele măsurilor
ţintite pe care WWF le-a implementat în ultimii trei ani prin
acest proiect devin vizibile în ceea ce priveşte schimbarea
atitudinii oamenilor faţă de sturioni şi protecţia sturionilor.
Comparând rezultatele evaluării iniţiale cu cele ale evaluării
finale, am constatat următoarele:

●● Un număr tot mai mare de pescari doresc să se

implice în activităţile de conservare şi să obțină
venituri din surse alternative;

●● Pescarii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele despre

sturioni, atât în ceea ce priveşte măsurile de reglementare, cât şi specia în sine;

●● Numărul pescarilor care consideră că braconajul

reprezintă o problemă a crescut semnificativ: în
prezent, mult mai mulţi pescari sunt întrutotul de
acord că pescuitul cu unelte ilegale pentru prinderea sturionilor şi pescuitul intenționat reprezintă ameninţări la adresa sturionilor. De asemenea, atitudinea faţă de prohibiţia pescuitului la
sturioni este mai bună în ambele ţări;

●● Opinia generală este că braconajul sturionilor

apare ca urmare a preţului ridicat al cărnii de sturion şi al caviarului, la care se adaugă lipsa unui
control potrivit;

●● Tot mai mulţi pescari îşi exprimă neîncrederea

în instituţii, însă un număr din ce în ce mai mare
susţin că ar ajuta autorităţile dacă ar fi convinşi că
şi agenţiile de control vor respecta legea;

●● La sfârşitul proiectului, pescarii şi-au exprimat o
disponibilitate mult mai mare de a proteja sturionii în diferite moduri concrete şi de a reduce
impactul negativ al pescuitului;

●● Agenţiile responsabile de aplicarea legii au un

interes sporit de a se concentra mai mult asupra
protecţiei sturionilor, colaborând atât cu alte
agenţii, cât şi cu sectorul neguvernamental;

●● Numărul agenţiilor de aplicare a legii care consi-

deră necesitatea de a controla pescuitul sturionilor drept o prioritate este de două ori mai mare în
prezent decât în 2013;

●● S-a înregistrat o creştere semnificativă a ponderii
agenţiilor care dovedesc un nivel ridicat de implicare în problema conservării sturionilor.
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Încotro ne îndreptăm?

© Ralf Reinartz

Încotro
ne îndreptăm?

T

emelia unei schimbări de durată a atitudinii pescarilor,
autorităţilor şi producătorilor din domeniul acvaculturii
a fost deja aşezată, iar acesta este cel mai mare succes
al proiectului. Totuşi, eforturile pentru conservarea
sturionilor nu trebuie să se încheie aici. Se intenţionează
continuarea vizitelor şi întâlnirilor dintre avocatul sturionilor
şi instituţii pentru a consolida relaţiile şi a creşte şi mai mult
gradul de implicare.

Deşi Bulgaria şi România sunt cele mai importante state din zona
Dunării Inferioare în ceea ce priveşte protecţia sturionilor, şi
Serbia şi Ucraina au roluri esenţiale şi trebuie incluse în proces.
În plus, populațiile de sturioni din Marea Neagră sunt împărţite de şase state ripariene. Ceea ce WWF a învăţat pe parcursul
proiectului va fi împărtăşit altor birouri şi organizaţii cu scopul
de a spori efectul asupra populaţiilor rămase de sturioni sălbatici.
Unele dintre materialele proiectului au fost deja traduse şi tipărite
în alte limbi şi în ţările care nu participă la acest proiect.

16 Raport adresat publicului larg

Site-ul proiectului va fi actualizat regulat cu cele mai recente
informaţii despre sturioni şi protecţia sturionilor, în toate cele
trei limbi ale proiectului.
Activitatea mass-media va fi esenţială pentru a menţine această problemă în centrul atenţiei publicului, mai ales în contextul în care prohibiţia totală în România şi Bulgaria expiră la
sfârşitul anului 2015, iar ţările vor trebui să adopte măsuri în
continuare.
Colaborarea cu factorii decizionali se va intensifica în condiţiile în care aspectele tratate de acest proiect au căpătat amploare
şi au devenit publice. La nivelul UE şi al statelor membre sunt
necesare mai multe măsuri ţintite şi adecvate pentru a ajuta
populaţiile de sturioni să se refacă până la niveluri adecvate
pentru pescuitul durabil. Acest proces va dura ani, dacă nu
chiar decenii, iar WWF va continua să susţină şi să protejeze
sturionii, aceşti Lorzi ai Dunării.

2
Doar 2 țări din UE – România
și Bulgaria – mai au populații
viabile de sturioni sălbatici.

100

De ce existăm
Pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru a
construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.
www.panda.org

reciclată

200 MILIOANE
Sturionii au apărut acum
200 de milioane de ani, fiind
contemporani cu dinozaurii.

14
În total, 14 capturi de
caviar ilegal din Bulgaria
și România au fost raportate în UE între anii
2000 și 2009.
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Unii sturioni pot trăi
chiar și 100 de ani.

hârtie
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Sturionii din
Dunăre, în cifre:

100%

