TRAFICUL CU SPECII CRITIC
PERICLITATE DE STURIONI- DOVEZI
DIN REGIUNEA DUNARII INFERIOARE
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Această activitate a fost implementată în cadrul proiectului ”Conservarea sustenabilă a sturionilor prin prevenirea și reducerea braconajului și
comerțului ilegal cu produse din sturion„ (LIFE FOR DANUBE STURGEONS, LIFE15/GIE/AT/001004) în Bulgaria, România, Serbia și Ucraina.
WWF și partenerii proiectului recunosc sprijinul financiar oferit de Comisia Europeană. Conținutul și poziția exprimate în acest material aparține
exclusiv WWF și partenerilor.

Studiul de piață privind produsele provenite de la sturioni demonstrează existența fenomenului de trafic cu aceste
specii în Regiunea Dunării Inferioare, în special în Bulgaria, România, Serbia și Ucraina și, oferă o imagine de ansamblu
despre amplitudinea braconajului și a comerțului ilegal cu specii sălbatice de sturioni. Pescuitul și comerțul ilegal cu
produse provenite de la sturioni (carne și caviar) reprezintă amenințări serioase la adresa multor populații de sturionii
la nivel mondial. Cu toate acestea, până acum, nu au existat date substanțiale despre fenomen.
O compilație unică de informații pune în evidență amenințările traficului cu specii sălbatice asupra populațiilor de
sturioni din bazinul Dunării Inferioare prin combinarea (1) datelor oficiale transmise de autoritățile
competente privind activitățile ilegale din domeniul pescuitului; (2) rezultatelor unui studiu de piață
la scară mare și analiza criminalistică a probelor de carne și caviar colectate.
În toate cele 4 țări unde s-a desfășurat studiul, pescuitul și comerțul cu sturioni sălbatici a fost interzis pe toată perioada
studiului (cu excepția Serbiei, unde pescuitul și comerțul cu exemplare de cegă mai mari de 40 de cm a fost legal până la
data de 1 ianuarie 2019).
Studiul și-a propus să arate dacă probele de produse provenite de la sturioni sunt din surse legale, sau dacă acestea erau
vândute ilegal. Studiul a mai analizat și dacă reglementările CITES (cum ar fi eticheta obligatorie pentru cutiile de
caviar care indică specia, sursa și originea sturionilor) au fost respectate.
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METODOLOGIE
1.Colectarea probelor
În toate cele 4 țări care au făcut parte din
studiu, au fost colectate 145 de probe în
perioada octombrie 2016- iulie 2020 (87
probe de carne și 58 probe de caviar).
Scopul a fost cartografierea situației pieței
în regiune, prin intermediul unei varietăți
de comercianți. Probele au fost trimise în
Germania pentru analize.
2. Analiza ADN și izotopică. Probele au
fost analizate genetic pentru a identifica

Probă de carne, Serbia

specia sau hibridul din care provin. În plus
au fost supuse și analizelor compoziției
izotopice pentru a vedea dacă probele provin
de la exemplare crescute în acvacultură sau
în sălbăticie. În unele cazuri s-a putut
determina și originea geografică. Această
combinație de 2 analize criminalistice a
permis obținerea unei perspective asupra
vastului fenomen privind activitățile ilegale
ce amenință sturionii. Detalii despre cum au
fost realizate puteți găsi în raport.
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Analiza ADN

Evidențierea
componentelor
pentru replicare:
combinarea datelor
provenite din studiul de
piață și cele raportate de
autorități; combinarea
informațiilor despre
braconaj și comerț ilegal;
colectarea diferitelor probe
de la diverși comercianți;
abordare sub acoperire;
combinarea analizelor
genetice și izotopice pentru
determinarea atât a
speciei(inclusiv dacă este
sturion sau doar declarat ca
fiind) cât și a sursei (crescut
în sălbăticie sau în
captivitate).

REZULTATE SI CONCLUZII
Studiul oferă dovezi că pescuitul ilegal și comerțul cu produse provenite de la
sturioni sălbatici se întâmplă la nivel regional. În cele ce urmează sunt prezentate
pe scurt rezultatele:
џ Analiza izotopică a demonstrat că în toate
cele 4 țări, au fost vândute produse provenind
de la sturioni sălbatici, cu 27 de probe din 145
(19%) identificate ca fiind de la sturioni
sălbatici. Dintre acestea 25 de probe au fost de
carne și 2 de caviar.

џ În plus, 17 probe de caviar (12% din totalul
probelor și 29% totalul probelor de caviar) au
fost vândute fără a respecta prevederile CITES.
Acest lucru s-a datorat importului ilegal în țara
de achiziție, fiind vândută fără eticheta
obligatorie CITES, și având coduri greșite pentru
specie sau țara de origine.
џ În multe cazuri, informațiile oferite de furnizori
(vânzători, chelneri, etc) au fost înșelătoare. Întrun caz, carnea vânduta ca fiind provenită din
acvacultură s-a dovedit a avea proveniență
sălbatică(”white-washing”).În alte cazuri, a fost
valabil și reversul, produsele declarate ca

provenind de la sturioni sălbatici proveneau
de fapt din acvacultură (”black-washing”). Acest
lucru ridică îngrijorări privind cererea
consumatorilor pentru produse ilegale
provenite de la sturioni sălbatici. În plus, carne
provenită de la somn sau șalău de Nil a fost
comercializată ca provenind de la sturioni.

џÎn plus, 214 cazuri de activități ilegale la
adresa sturionilor au fost înregistrate în
România (82 de cazuri), Bulgaria (82 de
cazuri) și Ucraina (50 de cazuri). Nu au putut fi
obținute date din Serbia. Aceste raportări au
inclus informații despre confiscări ale uneltelor
utilizate pentru pescuitul sturionilor, capturi
de sturioni aflați în bărci sau plase, transportul
sturionilor braconați, și vânzarea de caviar sau
carne. Numai în Bulgaria au fost descoperite
594 de carmace, totalizând 23,5 km.

RECOMANDARI
Raportul include următoarele recomandări (neexhaustive):
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Controlul cerințelor de etichetare
CITES pentru caviar. Agențiile de
implementare a legislației din Statele
Membre trebuie să se asigure că toate
containerele de caviar de pe piața internă
sunt etichetate corect. De asemenea se
recomandă îmbunătățirea cerințelor privind
etichetarea.

Pentru
detalii,

mai multe
contactați:

Cristina Munteanu
cmunteanu@wwf.ro
tel 0730 098 710

Intensificarea controalelor la punctele
de trecere a frontierei. Autoritățile
relevante ar trebui să se asigure că prevederile
CITES pentru produsele provenite de la
sturioni care intră sau ies din țară sunt
respectate.
Analiza criminalistică. Este imperios
necesar controlul consistent al sturionilor și
produselor provenite de la aceștia cu ajutorul
analizelor genetice și izotopice, pentru a ajuta
la detectarea speciilor recoltate și vândute
ilegal.
Mai multe studii de piață recurente. În final, este recomandat ca, acest tip de studiu să
fie repetat în regiunea Dunării Inferioare
pentru a putea evalua dacă situația s-a
schimbat sau nu, și dacă măsurile luate au
efecte pozitive. În plus, este esențială
replicarea studiului în alte piețe cheie pentru
sturioni.
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Îmbunătățirea controlului comerțului
intern. Acesta trebuie să acopere toate
componentele lanțului de vânzare și tipurile
de comercianți, și ar trebui realizate controale
aleatorii și neanunțate unde există o
suspiciune rezonabilă de activitate ilegală.

Cooperare inter-agenții și coordonare.
Diferite instituții sunt responsabile de controlul
diferitelor părți ale lanțului de vânzare.
Cooperare este esențială și, în timp ce agențiile
naționale au început organizarea de grupuri
formale sau informale, acestea ar trebui lărgite.
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3.Analiza datelor furnizate de
autorități privind activitățile ilegale la
adresa sturionilor. A fost realizată o
centralizare a datelor oficiale provenite din
diferite surse din cele 4 țări, în special de la
autoritățile competente (cum ar fi poliții,
autorități CITES sau cele care controlează
activitatea de pescuit). Pentru această
analiză au fost luate în calcul datele din
perioada ianuarie 2016- decembrie 2020.

