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GHID DE IDENTIFICARE A SPECIILOR DE STURIONI

Identiﬁcarea speciilor de sturioni
Acest ghid a fost conceput pentru a sprijini identiﬁcarea speciilor de sturioni care
pot ﬁ găsite în Dunăre și Marea Neagră. Acesta descrie șapte specii de sturion - una
dintre ele ﬁind o specie exotică, populară în acvacultură - și trei hibrizi. De asemenea,
oferă detalii cu privire la caracteristici care pot ﬁ utilizate pentru a diferenția speciile.
Obiectivul principal al acestui ghid este de a ajuta autoritățile responsabile de
aplicarea legii să identiﬁce speciile de sturion pe care îi pot întâlni în munca lor.

CE SUNT STURIONII?
Sturionii și hibrizii lor, denumiți științiﬁc și Acipenseriformes, sunt un grup de pești
străvechi originari de peste 200 de milioane de ani. Ei migrează în principal pentru a
depune icre și trăiesc în ape dulci, în ape de coastă și în mările emisferei nordice.
Potrivit IUCN*, 23 dintre cele 27 de specii se aﬂă pe punctul de a dispărea, devenind
astfel cel mai critic periclitat grup de specii de pe Pământ.
*International Union for Conservation of Nature

Sturionii au câteva caracteristici unice:
Cinci rânduri de scuturi
osoase: una de-a lungul
spatelui, două rânduri
pe laterale și două
rânduri pe burtă
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În funcție de specie, putem
găsi scuturi mici între
rândurile de scuturi mari,
în spatele aripioarei
dorsale și de-a lungul
aripioarei anale, ce pot ﬁ o
caracteristică importantă
în diferențierea speciei.

Dacă un pește are doar o nară,
cel mai probabil exemplarul
provine din acvacultură.
Două nări pe bot

Patru mustăți în fața gurii, ﬁe
mai aproape de gură, ﬁe mai
aproape de vârful botului
O coadă heterocercală, adică
lobul superior al cozii este
mai lung decât lobul inferior

Un bot ﬁe rotund ﬁe ascuțit,
cu gura poziționată în partea
de jos a capului

Morunul (Huso huso)

Exemplar din acvacultură,
Austria 2018

Culoarea este gri otel - albastru
La exemplarele adulte,
scuturile laterale sunt de
culoarea corpului, iar
numărul variază între 40-50

Gura este foarte mare,
în formă de semilună
și se întinde până
aproape de laturile
capului. Se deschide
înainte, nu în jos

Mustățile
sunt turtite
și franjurate

Juvenilii au, de obicei,
un punct negru caracteristic
în vârful botului și
scuturi albicioase.
* Pentru diferența dintre morun și cegă,
consultați pagina relevantă

Exemplar juvenil din Dunăre
lângă Vetren, Bulgaria

NOTE:

Morunul

Lungime: aprox. 2.8 m (max. 7.2 m)
Greutate: până la 300 kg (max. 1 571 kg)
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Cega (Acipenser ruthenus)

Culoarea este albicioasă-maro cu portocaliu
pe scututrile dorsale la exemplarele sălbatice

Numeroase scuturi laterale
mici, de obicei între 55-65

Botul este subțire și lung
Mustățile ating
buza superioară
Gura este mică, nu
atinge marginile
capului

Juvenil, Dunăre, Bulgaria

Înotătoarele au
margini albe

Exemplar juvenil din
Dunăre lângă Belene

2-4 („butoane”) protuberanțe
pe partea inferioară a botului
Cega se deosebește de păstrugă prin numărul
scuturilor laterale (păstruga are sub 38, cega
peste 55) și colorit (contrast alb - negru la
păstrugă, albicios-maroniu la cegă). Pentru cegă
și păstrugă, consultați pagina corespunzătoare.
Viza are, de asemenea, multe scuturi laterale,
dar botul său este scurt și cârn. Nisetrul
Siberian nu are marginile aripioarelor albe.

NOTE:

Cega
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Lungime: nu mai mult de 1.2 m
Greutate: 3-4 kg (max. 16 kg)

Nisetrul

(Acipenser gueldenstaedtii)

Bot scurt
și cârn

Un singur rând de
25-40 scuturi mari

Coloritul este gri-albastru
sau galben-maroniu, cu
scuturi albe contrastante

Diferă de viză prin numărul de scuturi
laterale - nu are mai mult de 40,
în timp ce viza are peste 50.
Femelă adult, din Dunăre
în apropiere de Belene (lungime 130 cm)

Imaginea principală:
juvenil, Dunăre, Bulgaria

Mustățile sunt mai
apropiate de vârful
botului decât de gură

NOTE:

Nisetrul
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Lungime: aprox. 2 m (max. 236 cm)
Greutate: 20-30 kg (max. 115 kg)

Păstruga (Acipenser stellatus)
Bot foarte lung și îngust

Contrast de culoare alb-negru, cu
mici puncte albe pe fundal negru

Înotătoarele au margini albe

Scuturi laterale mari,
albe, în număr de
aproximativ 27-38

Gura este mica, nu ajunge
la marginile capului

Păstruga diferă de cegă prin numărul de scuturi
(păstruga are sub 38, cega - peste 55) și prin culoare
(contrastul alb-negru la păstrugă, alb-maro la cegă).
Juvenil, Dunăre, Bulgaria

*Pentru hibridul dintre cegă și păstrugă,
consultați pagina corespunzătoare.

NOTE:

Păstruga
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Lungime: aprox. 1-1.2 m (max. 2 m)
Greutate: 20-50 kg (max. 100 kg)

Viza (Acipenser nudiventris)

Exemplar adult din Dunăre,
lângă Serbia, iulie 2004

Scuturile laterale sunt
mici, în jur de 50-60
Botul este scurt
și rotund

Gura nu atinge marginile
botului rotund

Diferă de cegă, prin botul scurt, cârn.
Are 50-60 de scuturi laterale - mai multe
față de nisetru care are până la 40. Alte
caracteristici sunt buza inferioară continuă,
primul și cel mai de sus scut de pe spate
formează o pantă abruptă cu capul.

Juvenil, din acvacultură,
origine caspică, mai 2018

NOTE:

Viza
Viza este considerată extinctă în Dunăre.
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Lungime: nu mai mult de 2.2 m
Greutate: 80 kg (max. 120 kg)

Șipul (Acipenser sturio)
Scuturile laterale sunt foarte mari, în jur de 22-36

Botul este lat,
ușor ascuțit

Șipul diferă de morun prin gura mică
În spatele aripioarei anale există
doua rânduri de scuturi mari.
Restul speciilor din Dunăre au
doar un singur rând, care poate
ﬁ chiar invizibil (sus, aceeași
zonă la cegă).

NOTE:

Șipul

Lungime: în jur de 2 m (max. 5-6 m)
Greutate: până la 120 kg (max. 600 kg)

Șipul este considerat extinct în Dunăre și Marea Neagră
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Hibridul dintre Cegă și Nisetru
(Acipenser ruthenus х Acipenser gueldenstaedtii)
Botul mai alungit
față de nisetru

Juvenil, Dunăre,
Bulgaria

Pielea de pe spate este dură, cu multe
scuturi mici asemănătoare nisetrului

Scuturile laterale sunt mari, în număr de 40-45
(cega are peste 55, nisetrul până la 40)
2-4 proeminențe („butoane”) pe partea inferioară
a botului precum are cega, mustățile sunt mai
apropiate de vârful botului precum sunt la păstrugă

Hibridul diferă față de cega parentală prin scuturile de pe
cap, care, ca și la nisetru, se termină cu un vârf ascuțit.

NOTE:

Hibridul dintre Cegă și Nisetru
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Hibridul dintre morun și cegă ("Bester")
(Huso huso х Acipenser ruthenus)

Scuturile laterale sunt
mai mici decât la morun

Bot alungit ca la cegă
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Exemplar de 120 cm
in acvacultură,
Austria, mai 2018

ID

Besterul are aspectul masiv și robust al morunului. Scuturile
laterale ale hibridului sunt în număr de 50-52, la cegă
numărul depășește 55, la morun – în jur de 40-50

Ă

Gura hibridului este mare și în forma
de semilună, dar diferă de morun
prin faptul că nu atinge marginile
laterale ale capului.

NOTE:

Hibridul dintre morun și cegă ("Bester")
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Hibridul dintre cegă și păstrugă
(Acipenser ruthenus x Acipenser stellatus)

Scuturile laterale sunt în număr de aproximativ 40-50
(la păstrugă numărul este sub 38, la cegă peste 55)

Exemplar sălbatic din Dunăre
lângă Vetren, iulie 2018

Botul este mai lung și
mai subțire față de cegă

Cega - botul este îngust,
triunghiular, relativ scurt, are 24 „butoane"(săgețile roșii).
Mustățile ating buza superioară.

Hibridul - botul este foarte lung,
îngust și triunghiular, are 1-2
„butoane”. Mustățile nu ating buza
superioară (vezi linia roșie).
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Coloritul hibridului este mai apropiat de cel al cegii (gri-maro), dar
are mici pete albe între scuturile dorsale și cele laterale, ca și păstruga
A

Păstruga - botul este foarte
lung și mai lat la vârf. Nu are
„butoane”. Mustățile nu ating
buza superioară.

NOTE:

Hibridul dintre cegă și păstrugă
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Nisetrul siberian (Acipenser baerii)
Corpul este de culorea neagră, maroniuîntunecat; nu există o diferență distinctă între
culoarea de pe lateralul abdomenului și spate

Individ din
acvacultură,
Austria 2018

În jur de 40-55 scuturi laterale,
aceeași culoare ca și pielea

Nu există „butoane”
proeminente sub bot
Înotătoarele nu au margini albe; prima radie este întunecată
Forma corpului și a capului este asemănătoare cu cega. Principalele
diferențe constau în culoarea întunecată, maronie și în plăcile osoase care
au aceeași culoare ca și pielea. Cega are o margine albă pe înotătoare și
prima radie a înotătoarelor superioare, iar scuturile laterale sunt de
Gura nu atinge
asemenea albe, în timp ce nisetrul siberian are o singură aripioară
marginile capului
închisă la culoare. Diferă de morun prin forma și mărimea gurii.

NOTE:

Nisetrul siberian
Nisetrul Siberian nu este o specie nativă bazinului Dunării Inferioare,
dar este o specie populară în acvacultură.
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Această broșură a fost realizată în cadrul proiectului LIFE “Conservarea sustenabilă a
sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului și comerțului ilegal
cu produse din sturion’’ (“LIFE FOR DANUBE STURGEONS” LIFE 15
GIE/AT/001004), implementat de WWF Austria, Bulgaria, România, Serbia și
Ucraina, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” și
IZW Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research din Germania.
Pentru mai multe informații accesați: www.sturioni.wwf.ro
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WWF în cifre
6 specii de sturioni

23 din cele 27

sunt native în
Dunăre, cu 2
declarate extincte

de specii de sturioni la
nivel mondial sunt in
pragul extincției

Peste 55

7 organizatii

de scuturi laterale
indică o cegă

din 6 țări s-au unit
pentru a asigura o mai
bună protecție
sturionilor în cadrul
proiectului ”Salvați
sturionii din Dunăre”
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