CUM POT FI SCOȘI DIN APĂ STURIONII ȘI CUM POT FI LEGAȚI DACĂ ESTE
NECESAR

CUM TREBUIE LEGAȚI

Atunci când un sturion este prins în carmace (unelte ilegale pentru pescuitul acestuia), de cele mai multe
ori, acesta trebuie scos din apă pentru a i se îndepărta cârligele, a fi măsurat și a se evalua starea de sănătate. Dacă peștele este mare, nu este recomandat să fie scos din apă în barcă, ci să fie legat ferm pe o parte a
bărcii, fără a-l scoate din apă. În acest caz, peștele trebuie să fie legat corespunzător, așa cum este ilustrat
mai jos, nodul principal fiind la baza cozii, având o buclă relativ liberă în spatele aripioarelor pectorale. Dacă
peștele are în jur de 20-30 kg, acesta poate fi ridicat apucând ferm baza cozii și ținându-l de zona din spatele
aripioarelor pectorale.

Peștele va fi legat la baza cozii cu o frânghie groasă, neexistând riscul de a scăpa,
deoarece structura cozii este rigidă și nu
permite buclei să alunece, așa cum este
în cazul celorlalte specii de pești. .

STURIONII

CUM TREBUIE RIDICAT PEȘTELE

GREȘIT! PEȘTELE NU VA SUPRAVIEȚUI
Frânghia a fost legată prin branhii, astfel peștele va muri în
câteva zile după eliberare. Branhiile sturionilor sunt foarte
sensibile și, atunci când sunt rănite, se infectează foarte
ușor, în special în Dunăre.

Dacă trebuie ridicat un pește foarte mare pentru a fi mutat sau
transbordat, cel mai indicat este folosirea unui cearșaf sau un material asemănător. Dacă acest articol nu este disponibil se poate
folosi o frânghie groasă- care va fi plasată pe burta peștelui, în spatele aripioarelor pectorale, apoi va fi ridicat fiind ținut simultan de
burtă și ridicând coada legată corect așa cum este demonstrat mai
sus.
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CUM SĂ REȚII TEMPORAR STURIONUL ATUNCI CÂND ESTE NECESAR
Atunci când un sturion a fost capturat ilegal, de cele mai multe ori este necesar ca acesta să fie reținut o anumită perioadă de
timp, până la finalizarea actelor de cercetare, activităților veterinare, etc. În aceste cazuri, sturionii trebuie ținuți în apă. Acest
lucru se poate realiza numai prin legarea acestuia la baza cozii și nu prin branhii sau gură, iar frânghia trebuie să fie îndeajuns de
lungă astfel încât peștele să poată ”să se așeze” pe fundul albiei, dar nu îndeajuns de lungă încât să se prindă de ramuri, pietre
sau bușteni. Legat astfel, peștele poate sta câteva ore fără a exista riscul unui stres adițional. De asemenea poate fi scos din apă
ușor și sigur, având în vedere că principalul ”motor” al acestuia este coada.
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CUM SE MĂSOARĂ STURIONII
Cântărirea unui pește de peste 20-30 de kg este dificilă și poate fi și periculoasă pentru acesta. De aceea, este recomandată măsurarea numai a lungii și circumferinței corpului- cu aceste 2 valori și cu formula corespunzătoare se poate calcula greutatea acestuia.

Măsoară întreaga lungime a peștelui de la bot până
la partea superioară a cozii

Măsoară circumferința corpului- acest lucru
se face de obicei la mijlocul corpului .
În cazul sturionilor mari nu este posibilă măsurarea circumferinței cu ajutorul unei rulete metalice, mai ales măsurarea circumferinței. Cea mai convenabilă, rapidă și practică metodă este prin folosirea unei frânghii (3-4m). Prima dată se măsoară circumferința cu ajutorul frânghiei, se face un
nod la locul relevant, apoi este măsurată lungimea corpului făcându-se un nou nod la lungimea corespunzătoare. Ulterior se pot măsura valorile
frânghiei folosind o ruletă metalică, etc.
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CE AR TREBUI FOTOGRAFIAT LA UN STURION
Toți sturionii capturați ilegal trebuie fotografiați astfel încât să poată fi identificată specia și să se poate vedea rănile suferite de aceștia. Sunt necesare
două tipuri de poze pentru a distinge specimenul din cele șase specii de sturioni din Dunăre precum și hibrizii- o imagine laterală a corpului și o poză cu
partea ventrală a capului.

Toate scuturile laterale trebuie să se
vadă clar astfel încât să poată fi numărate ușor.
Capul și forma botului trebuie
să se vadă clar.

Partea ventrală a capuluiforma gurii și localizarea
mustăților trebuie să se vadă clar.
Imagine ventrală a capului

Imagine lateral a corpului
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PERIOADELE CRITICE PENTRU STURIONI (RISC
MAJOR ÎN CAZUL UNELTELOR DE PESCUIT
February –

ILEGALE)
October —

Fig. 1 Confiscările de unelte ilegale (carmace) Bulgaria

Sturionii, cu excepția cegii (Acipenser ruthenus) care trăiește numai în Dunăre, migrează din Marea Neagră în Dunăre în două perioade din an – în
octombrie și februarie. În acest sens, controlul asupra uneltelor de pescuit
ilegale trebuie să fie sporit în perioada octombrie și mai, cele mai importante perioade fiind februarie-aprilie și octombrie-noiembrie, lunile cu migrațiune masivă spre zonele de reproducere, și atunci când aceste unelte
interzise fac cele mai multe daune. Cifrele privind confiscările de unelte
ilegale din ultimii 13 ani în Bulgaria se regăsesc în figura 1.Informațiile parțiale privind confiscările de sturioni din România în perioada 2015-2019 se
găsesc în figura 2. Morunul (Huso huso) și Cega (Acipenser ruthenus) sunt
primele care se reproduc, de obicei la sfârșitul lunii martie până la începutul lunii mai. Apoi urmează nisetrul (Acipenser gueldenstaedtii) care se reproduce în aprilie-mai, ultima fiind păstruga (Acipenser stellatus), care se
reproduce de obicei în mai-iunie. Prima specie care se întoarce în Marea
Neagră este morunul (Huso huso), la sfârșitul lunii mai cel mai târziu, iar
ultima este păstruga (Acipenser stellatus)- la sfârșitul lunii iulie.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați sturioni.wwf.ro

Fig. 2 Cantitățile de sturioni confiscate de Poliția de Frontieră în perioada
2015-2019 (kg)
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