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SCOPUL PROIECTULUI SI OBIECTIVELE
VALOROSI DAR PE CALE DE

OBIECTIVELE PROIECTULUI

DISPARITIE

Proiectul
”LIFE
FOR
DANUBE
STURGEONS”
urmărește salvarea
sturionilor ca pești emblematici pentru
Dunăre. Motivele declinului acestora
sunt
complexe,
dar
lipsa
de
conștientizare și informare este una din
cauzele aflate la originea celui mai important flagel, cel al supraexploatării. În
ciuda unei protecții stricte din partea
legii, pescuitul și comerțul ilegal cu
carne și icre de sturion sălbatic
continuă
să
pericliteze
ultimele
exemplare
ale
acestor
vechi
specii de pești simbol.

Sturionii sunt printre cei mai valoroși
pești din lume. Până de curând,
sturionii au fost extrem de importanți
pentru economia României, Bulgariei
și Ucrainei, și au avut un rol esențial
în pescuitul comercial al Serbiei. Însă,
scăderea populațiilor de sturioni din
ultimele
decenii
a
devenit
o
preocupare
atât
pentru
pescarii
comerciali cât și pentru oamenii de
știință,
stat
și
agențiile
sale.
Conform Listei Roșii a IUCN, sturionii
sunt cel mai periclitat grup de specii la
nivel global. În lume există 27 de specii
de sturioni (Acipenseriformes), toate
fiind întâlnite în emisfera nordică.
Acești pești trăiesc în râuri, lacuri și
apele de coastă din Europa, Asia și
America. În Europa trăiesc 8 specii de
sturioni, 7 dintre acestea fiind
catalogate ca fiind Critic Periclitate
conform Listei Roșii a IUCN.

STURIONII DIN DUNARE
În urmă cu un secol, în Dunăre se
găseau șase specii native de sturioni:
morunul (Huso huso),
păstruga
(Acipenser
stellatus),
nisetrul
(Acipenser
gueldenstaedtii),
cega
(Acipenser ruthenus), șipul (Acipenser
sturio) și viza (Acipenser nudiventris).
Cinci dintre
aceste specii sunt în
prezent clasificate de IUCN ca fiind
Critic Periclitate - șipul
fiind
considerat deja extinct în Dunăre, iar
viza fiind considerată de către
specialiști extinctă din punct de vedere
funcțional. Cega este evaluată ca fiind
vulnerabilă, pescuitul excesiv- legal în
trecut, în prezent ilegal- reprezintă
principala amenințare directă la adresa
sturionilor din Dunăre.
Principalul
factor
pentru
suprapescuitul
îl
reprezintă valoarea economică ridicată
a caviarului. Există cerere și pentru
© Evgeniy
carnea
dePolonskiy
sturioni care este considerată
o delicatesă. Pescuitul ilegal sau
neraportat poate reprezenta până la
90% din capturile de sturion, iar

Experții au confirmat că sturionii sunt
extrem de sensibili la schimbările de
habitat și că populațiile acestora au fost
afectatate
serios
de
pierderea
habitatelor propice pentru reproducere
din bazinul Dunării. Habitatele alterate
pot avea un impact imediat asupra
succesului reproducerii, iernării și
hrănirii ce pot duce în ultimă instanță la
extincția
lor.

Harta zonei de proiect

sturionii nu vor supraviețui dacă
presiunea exercitată de pescuit nu este
redusă
semnificativ.
Mai
mult,
migrația pentru reproducere reprezintă
o parte importantă a ciclului de viață al
sturionilor din Dunăre.
Acest lucru îi face extrem de sensibili la
impactul barierelor din calea rutelor de
migrație cum ar fi barajele. Amplasat
în imediata apropiere a strâmtorii
Porțile de Fier (Djerdap) dintre
România și Serbia, barajul și lacul

de
acumulare
Porțile
de
Fier
reprezintă cel mai mare astfel de sistem
de pe întregul curs al Dunării.
Barajele de la Porțile de Fier nu au
facilități tehnice cum ar fi trecători pentru
pești sau ocolitori proiectate pentru a
facilita migrația peștilor și astfel sturionii
sunt împiedicați să finalizeze călătoria
spre locurile de reproducere. Populațiile
de sturioni izolate pot fi expuse efectelor
negative ale consangvinizării și pierderii
diversității genetice.

Șapte organizații din șase țări au făcut
echipă mai bine de 4 ani pentru a
asigura o mai bună protecție a
sturionilor. Ambasadorii sturionilor au
menținut relații cu comunitățile de
pescari acționând în cadrul proiectului,
ca mediatori, crescând nivelul de conștientizare printre pescari referitoare la
nevoia de protecție și necesitatea
respectării măsurilor legale. Împreună
cu comunitățile de pescari, au fost
dezvoltate planuri de afaceri alternative
pentru a reduce dependența de
pescuitul sturionilor.
Agențiile de
implementare a legislației au fost
sprijinite în creșterea capacității și
sporirea
luptei contra braconajului,
contrabandei și comerțului ilegal. În
plus, piețele unde să găsește caviar și
carne de sturion au fost monitorizate
atent, comercianții fiind informați
despre
cerințele
legale
de
comercializare a acestora.

INAINTE DE INTRODUCEREA INTERDICTIEI DE PESCUIT,
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PRINCIPALA AMENINTARE DIRECTA LA ADRESA
STURIONILOR A FOST PESCUITUL EXCESIV. ASTAZI

PARTENER COORDONATOR:
WWF AUSTRIA

ESTE BRACONAJUL.

Parteneri de proiect: WWF România,
WWF Bulgaria, WWF Adria în Serbia,
WWF Central and Eastern Europe,
Administrația Rezervației Biosferei
Delta Dunării (România), Leibniz-Institute for Zoo and Wildlife Research
(IZW)
(Germania)

LOCATIE
Regiunea
de
implementare
a
proiectului este Dunărea Inferioară și
Nord Vestul Mării Negre, casa
ultimelor populații viabile de sturioni
din Uniunea Europeană. Conservarea și
protejarea populațiilor existente este
acum mai importantă ca niciodată. Cu
toate acestea, România și Bulgaria,
două dintre Statele membre cu cel mai
scăzut nivel de trai, poartă cea mai
mare responsabilitate pentru protecția
sturionilor, la fel ca și Serbia și
Ucraina, una din ele fiind candidată
pentru accesiunea la UE, cealaltă fiind
potențial candidat.



Pescari și comunități de
pescari, inclusiv tineri;



Autorități de implementare a
legislației;



Magazine, restaurante, piețe,
comercianți online, unități de
acvacultură, etc. care oferă
spre vânzare caviar sau carne
de sturioni.

În timp ce principalele activități au fost
organizate în jurul necesităților acestor
3 grupuri principale, s-au inițiat
conacte și cu alte părți interesate de
proiect cum ar fi cercetători,
administratori de arii protejate, ONGuri, factori de decizie la nivel local,
național și european, publicul interesat
inclusiv potențiali consumatori de
caviar și rezidenți ai bazinului Dunării
Inferioare și Mării Negre care nu sunt
direct implicați în activitățile de
pescuit dar sunt totuși implicați în
activități conexe.

Ucraina a fost prima din aceste 4 țări
care a interzis pescuitul sturionilor în
anul 2000. În 2019, Serbia a inclus
cega în interdicția de pescuit sturioni
pe termen nedefinit. În 2021, Bulgaria
a extins interdicția pentru încă 5 ani, în
timp ce în România prelungirea
acesteia
este
în
discuție.

STURIONII SUNT IN SPECIAL VULNERABILI LA

7 ORGANZATII DIN 6 TARI AU
FACUT ECHIPA MAI BINE DE 4 ANI
© Milorad Drča
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PENTRU A ASIGURA O PROTECTIE
MAI BUNA STURIONILOR.

GRUPURILE TINTA
Proiectul se axează pe 3 grupuri țintă
în Bulgaria, România, Serbia și
Ucraina:

SUPRAPESCUIT DATORITA CICLULUI LUNG DE
VIATA SI A FAPTULUI CA AJUNG LA
MATURITATE TARZIU, IN JURUL VARSTEI DE
20 DE ANI
3
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Dupa finalizarea proiectului

ACTIVITATILE PROIECTULUI IN
COLABORARE CU PESCARII
MONITORIZAREA STURIONILOR DE CATRE PESCARI
Lipsa datelor empirice despre statutul
populațiilor de sturioni din Dunăre
reprezintă o problemă fundamentală
pentru conservarea lor. În lipsa unor
monitorizări sistematice, au fost testate
metode alternative ca parte a
proiectului: implicarea pescarilor în
activitățile de monitorizare. Au fost
aplicate 2 tipuri de metode: instruirea
pescarilor de pe Dunăre în tehnicile de
pescuit științific; și monitorizarea și
raportarea capturilor accidentale cu
ajutorul telefoanelor inteligente de-a
lungul Dunării și Mării Negre. Pe lângă
colectarea de date referitoare la
stocurile de sturioni, alte obiective au
inclus
dezvoltarea
de
abilități
competitive pe piața muncii care să le
permită localnicilor să-și suplimenteze
veniturile, îmbunătățirea relației dintre
pescari și cercetători reducând astfel
scepticismul
privind
rezultatul
cercetărilor (în special cele legate de
scăderea populațiilor de sturioni) și
insuflarea
responsabilității
pentru
protecția sturionilor. În plus, pescarii
au
primit
6
telefoane
mobile
performante dotate cu cameră și
sisteme de geolocație.

Fotografii și informații detaliate despre
capturile și eliberările de sturioni au
fost trimise echipei de proiect. Cu toate
că pescarii sunt obligați să elibereze
imediat sturionii capturați accidental,
ei nu sunt obligați să notifice
autoritățile sau să țină un registru al
acestor capturi, ceea ce înseamnă că
această cooperare cu echipa de proiect
a fost voluntară.

REZULTATE

În perioada iulie 2018 și septembrie
2020, pescarii au transmis – către
WWF Bulgaria- în total 253 de
fotografii și filme cu sturioni- 60 de
fotografii din lungul Dunării și 193 din
Marea Neagră. 91 de specimene de
sturioni din toate cele 4 specii native au
fost raportate, documentația incluzând
specimene de o vară, juvenili și adulți.

Mai mult, pescarii au fost instruiți să
asiste viitoarele activități de cercetare
pentru numeroasele specii de pești
pentru care statul are obligația de
monitorizare. Toți cei 24 de pescari
profesioniști instruiți în activitățile de
WWF-Bulgaria/ Tihomira Metodieva

© WWF-Bulgaria

Instruirea pescarilor, Vetren
monitorizare pot fi acum angajați
pentru a sprijini programele naționale
și europene de monitorizare. Doi
dintre aceștia au fost deja contractați
în cadrul unui proiect cofinanțat de
UE.
În acest fel, pescarii nu sunt implicați
doar în activitățile de monitorizare,
dar își îmbunătățesc înțelegerea,
aprecierea și simțul responsabilității
pentru conservarea sturionilor. În
toată regiunea proiectului, pescarii au
început să elibereze capturile accidentale de sturioni și să informeze în mod
voluntar echipa de proiect și
autoritățile. Acesta este în mod clar
un succes al proiectului.

253 DE FOTOGRAFII CU 91 DE STURIONI AU FOST
COLECTATE PRIN INTERMEDIUL TELEFOANELOR
INTELIGENTE SI IN TIMPUL INSTRUIRII CELOR 24 DE
PESCARI IN METODE DE MONITORIZARE STIINTIFICA

Instruirea pescarilor in tehnici de monitorizare a
sturionilor

După finalizarea proiectului, unii
pescari și-au exprimat dorința de a
continua
să
raporteze
capturile
accidentale și au semnat înțelegeri
pentru a păstra telefoanele în acest
sens. Proiectul devine astfel, pe de-o
parte un model al interacțiunilor
dintre grupuri incluzând pescari,
ONG-uri
(WWF),
institute
de
cercetare, furnizori de tehnologie
(compania BIOMARK a oferit gratuit
mărci pentru sturioni ce au fost
folosite în cadrul sesiunilor de
instruire) iar pe de alta parte, între
proiectele finanțate de UE (LIFE for
Danube Sturgeons și proiectul Interreg
MEASURES, care a contractat 2 dintre
pescarii
instruiți)

DEZVOLTAREA DE PLANURI DE AFACERI IN COMUNITATILE DE PESCARI
Comunitățile
de
pescari
s-au
confruntat
cu
provocări
fundamentale datorită dependenței
de declinul stocurilor de pești și
alternativele economice limitate.
Acest lucru a dus la sărăcia și
depopularea comunităților acestora.
Schimbările sunt îngreunate de
dificultatea
accesării
sprijinului
financiar,
fragmentarea
și
inconsistența piețelor instituționalizate și, în special, gradului scăzut de
cunoștințe de antreprenoriat. Cu o
lipsă evidentă de opțiuni de
câștigare a traiului, supraexploatarea
stocurilor sălbatice de pești continuă
și, în unele cazuri, acestea includ și
pescuitul ilegal.
De aceea o cerință esențială urgentă
este creșterea bunăstării economice
și stabilității sociale a comunităților
care depindeau în trecut de pescuitul
sturionilor.
Oportunitățile de
substituire a veniturilor bazate pe
Discuții cu pescarii din România

Rezultatele arată, de asemenea, importanța
contribuției
Ambasadorilor
sturionilor, care au fost esențiali în
cadrul proiectului ”LIFE for Danube
Sturgeons” în toate cele 4 țări.
Stabilirea și menținerea unei relații de
încredere cu pescarii, dincolo de
scopul și durata proiectului reprezintă
un factor important pentru colaborări
viitoare. Numai atunci vom avea șansa
să observăm rezultate pozitive și
sustenabile în încercările de inversare
a tendinței de dispar-iție accelerată a
sturionilor.

specificul local vor ajuta la reducerea
presiunilor
asupra
stocurilor
sălbatice.

REZULTATE
11 planuri de afaceri au fost dezvoltate
pentru 9 comunități din Bulgaria,
Romania,
Serbia
și
Ucraina.
Majoritatea sunt axate pe industria
ospitalității și turismului. Turismul
sustenabil – bazat în parte pe sturioni
și bogația naturală - a fost identificat ca
o oportunitate promițătoare pentru 5
comunități. Au mai fost propuse un
centru de expoziție dedicat sturionilor
și 2 idei de producție.
Toate planurile au fost realizate pe baza
capacităților locale și a resurselor
disponibile. Majoritatea ideilor au
capacitatea de a atinge pragul de
rentabilitate în 2-5 ani.
Aceste planuri se află în diferite stadii
de dezvoltare. Un punct gastronomic
local bazat pe pește proaspăt a fost
construit și echipat în România
aflându-se acum în faza de testare. Un
mic grant a fost asigurat pentru
instruirea pescarilor privind industria
ospitalieră, competențe de afaceri și
adaptarea bărcilor pentru a prelua
turiștii în excursii pe Dunăre. Un alt
plan din România va încerca să obțină
finanțare
prin
intermediul
unei
campanii de crowdfunding în timp ce
altele
au
nevoie
de
cercetare
suplimentară pentru a formula o
propunere valoroasă pentru clienți.

În total ar fi create 35 de locuri de
muncă sezoniere sau oportunități de
câștiguri independente. Cel puțin 27 de
gospodării și 75 de persoane ar fi
afectate pozitiv de creșterea veniturilor
(30-91% comparativ cu media locală).
Un sentiment de responsabilitate pentru activitățile aducătoare de venituri
alternative a fost cultivat în majoritatea
comunitățile de pescari vizate prin colaborare activă în dezvoltarea ideilor și
oferire de informații. În plus s-a extins
și la implementarea inițiativelor de
afaceri de către pescari, cu ajutor din
partea
echipei
de
proiect.

11 PLANURI DE AFACERI AU FOST
DEZVOLTATE PENTRU 9 COMUNITATI
DIN BULGARIA, ROMANIA, SERBIA SI
UCRAINA

Dupa finalizarea proiectului

Liderii locali sunt un factor cheie
în
inspirarea
simțului
responsabilității în comunități.
Crearea unei relații de încredere
este uneori dificilă, dar crucială.
Inițial, comunitățile sunt de
multe ori ezitante astfel că nu pot
vedea oportunitățile de afaceri. Cel
mai mare progres a fost realizat
atunci când liderul local (de obicei
șeful asoci-ației de pescari) susține
un plan de afaceri și devine activ
în implementarea lui. Cu toate
acestea, în unele comunități, nu au
putut fi identificați sau formați
lideri proactivi și echipe de
implementare.
Începe cu un proiect mic și crește.
Planurile au fost realizate pentru a
fi realiste, cu investiții mici și la
scală mică în prima fază. Acestea
generează experiență și încredere,
atrag finanțare adițională și
funcționează ca afaceri pilot
pentru activitățile generatoare de
venituri mai mari.
Nu în ultimul rând, pentru
începerea cu succes a unei afaceri,
este necesar
un partener cu
experiență și cunoștințe care să
ofere sprijin afacerii.

© WWF-Romania
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Dupa finalizarea proiectului

ABORDAREA BRACONAJULUI LA STURIONI
IMPREUNA CU AUTORITATILE





© M. Yakovlev - Danube Biosphere Reserve

Morun braconat în Ucraina în 2016 descoperit de agent al poliției de frontieră din Vâlcov

IMBUNATATIND APLICAREA LEGISLATIEI
Numeroase agenții responsabile de
controlul
pescuitului
sturionilor,
reproducerii, comerțului, exportului și
importului și afaceri precum magazine,
restaurante sau piețe ce ofereau carne sau
caviar au fost implicate în activități de
creștere a capacității și cooperare
interinstituțională.
Autoritățile
competente au identificat nevoia urgentă
de îmbunătățire a cooperării dintre
agenții, împreună cu actualizarea
cunoștințelor despre activitățile ilegale și
metodele de descoperire și investigare a
acestora.
Cooperarea
și
eficacitatea
în
implementarea legislației sunt mai
importante ca oricând, având în vedere
џ
că există indicii despre creșterea nivelului
activităților de braconaj în regiunea de
implementare a proiectului. În Bulgaria
și Ucraina, sute de carmace au fost
descoperite și confiscate de către
autorități în primăvara anului 2020,din
care au fost salvați 2 moruni și
eliberați.

Numai în luna mai 2020 autoritățile
din România au raportat 3 cazuri de
criminalitate cu specii sălbatice care au
implicat sturionii. Cegi, păstrugi și
nisetri au fost găsiți de reprezentații
instituțiilor în plase și ulterior
eliberați. Acesta nu este cel mai recent
caz de braconaj la sturioni în regiune.
În luna octombrie 2019, Serviciul de
Poliție ”Delta Dunării” a salvat un
morun de 200 de kg braconat.



196 de întâlniri cu 398
reprezentanți ai autorităților
relevante din Bulgaria, România,
Serbia și Ucraina (agenții
responsabile de pescuit, poliții,
vamă, etc.) în cadrul cărora s-au
discutat probleme și cele mai
bune
practici
pentru
a
îmbunătăți
implementarea
legislației și a instrumentării
cazurilor
de
braconaj.
Producerea
de
materiale
informative, incluzând 5 broșuri
și 3 materiale video, pentru a
crește capacitatea și sprijini
munca agenților responsabili de
protecția sturionilor în bazinul
Dunării Inferioare și a Mării
Negre.
Workshopuri naționale pentru a
îmbunătăți cooperarea între
agenții și dezvolta împreună
posibile
soluții
pentru
problemele din teren; și un
workshop regional cu agenții din
țările vecine pentru a promova
coordonarea
și
cooperarea
transfrontalieră.
28 de sesiuni de instruire
pentru 22 de autorități și
vizite de studiu cu 34 de
oficiali, la instituții din afara
țării, rezultând un număr de
peste 600 de agenți instruiți în
cadrul proiectului.

Reprezentanți ai autorităților eliberează un sturion braconat

REZULTATE
Ca un rezultat al cooperării intensificate cu autoritățile, au fost obținute
rezultate semnificate cu impact asupra
politicilor din țările proiectului,
incluzând următoarele:
џ Creșterea numărului de controale și
confiscări, incluzând relații de
cooperare bune cu experții WWF în
detectarea activităților ilegale și
salvarea sturionilor confiscați și încă
vii;
џ O interdicție de pescuit a cegii a fost
introdusă în Serbia ca rezultat al unei
campanii derulată în parteneriat de
către WWF și pescarii comerciali și
sportivi;

џ În luna decembrie 2020, interdicția
de pescuit sturioni a fost extinsă cu
încă 5 ani în Bulgaria; În România a
fost propusă o interdicție permanentă;
џ Autoritatea vamală din Ucraina este
acum în mod oficial responsabilă de
controlul la frontieră privind comerțul
cu specii sălbatice. Aceasta deficiență
legală, identificată de către proiect a
dus la amendarea legislației relevante;
џ În Ucraina au fost introduse amendamente la legile referitoare la restricțiile
echipamentelor de pescuit în Delta
Dunării și a fost adoptat un Plan de
Acțiune Național pentru Sturioni cu
măsuri
detaliate.
Munca
pentru
protecția sturionilor continuă în
Ucraina având în vedere că o lege ce
prevede creșterea sancțiunilor pentru
activitățile ilegale la adresa sturionilor a
trecut de prima Cameră sesizată din
Parlament.
џ În România a fost semnat un protocol
de
colaborare
înterinstituțional
între toate agențiile relevante și, au
existat semnale că interdicția de
pescuit
și
comercializat
sturioni
sălbatici va fi prelungită pe termen
nedefinit din anul 2021.

Următoarele activități au fost realizate
pentru a îmbunătăți protecția sturionilor și implementarea cu eficacitate a
legislației:
Evaluarea cadrului legal
național, al standardelor și
procedurilor pentru a identifica
eventualele obstacole și lipsuri,
formularea sugestiilor împreună
cu autoritățile pentru a le depăși,
și activități de advocacy pentru
îmbunătățiri
specifice.

© Evgeniy Polonskiy

196 DE INTALNIRI CU 398 REPREZENTANTI AI
AGENTIILOR CHEIE DE IMPLEMENTARE A
LEGISLATIEI DIN BULGARIA, ROMANIA, SERBIA SI

Colaborarea cu
agențiile de
implementare a legislației din
țările proiectului va continua, prin
oferirea de informații despre
legislația
privind
protecția
speciilor sălbatice. Această nevoie
a fost exprimată explicit de către
experții atât din cadrul sistemului
cât și din afara acestuia în timpul
derulării proiectului. Pe măsură ce
mai multe cazuri ajung în
instanță, devine din ce în ce mai
important pentru procurori să fie
conștienți de importanța acestei
legislații. O broșură informativă a
fost creată în cadrul proiectului
având drept scop creșterea
gradului de conștientizare a
procurorilor despre cele mai mari
probleme la adresa
protecției
sturionilor. În prezent, doar o
mică parte din aceste cazuri ajung
în instanță și puțin investigații
arată adevărata amploare a
fenomenului de criminalitate cu
specii sălbatice în cele 4 țări.

© Evgeniy Polonskiy

Majoritatea cazurilor instrumentate care ajung în instanță sunt
soluționate cu pedepse mici și cu
consecințe
minore
asupra
făptașilor. Acesta este un prim
material realizat de WWF pentru
procurori și va fi urmat de alte comunicări și activități comune
după
finalizarea
proiectului
(SWiPE – Successful Wildlife
Crime Prosecution in Europe
finanțat de programul LIFE;
LIFE19 GIE/BG/000846).

UCRAINA AU FOST ORGANIZATE IN CADRUL
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o expoziție virtuală despre sturioni.
Denumită Sturionii: O comoară
migratoare din Dunăre, această
expoziție a fost creată de WWF Adria și
comunitatea locală din Negotin pentru
a oferi oamenilor informații despre
rolul critic pe care îl joacă comunitățile
locale în asigurarea supraviețuirii
acestor specii extraordinare.

RECUNOSCAND IMPORTANTA TINERILOR
SI VOLUNTARILOR IN PROBLEMATICA
PROTEJARII STURIONILOR
STURGEON WATCHERS PATRULE DE VOLUNTARI PENTRU
PROTECTIA STURIONILOR
Sturgeon Wacthers este o inițiativă din
Delta Dunării din Ucraina derulată în
perioada 2017-2020 ca o rețea de
voluntari venită în sprijinul agențiilor
de implementare a legislației pentru
prevenirea și descoperirea braconajului
la sturioni. Voluntarii au fost instruiți
atât teoretic cât și practic și au
participat la misiuni în teren pentru
protejarea sturionilor și a rutelor de
migrație. Aceste misiuni au fost
posibile prin parteneriate cheie: cu
Rezervația Biosferei Dunărea(RBD),
Poliția de Frontieră, Unitatea de
Patrulare pentru protecția Peștilor din
Odesa, Unitatea de Patrulare din Marea
Neagră.
Patru misiuni au avut loc în perioada
iunie 2017 și iulie 2020, cu voluntari ce
au acompaniat agențiile partenere îm
cadrul activităților lor de patrulare și au
asistat cercetătorii RBD în activitățile
de monitorizare a reproducerii naturale
a sturionilor.

În Bulgaria au fost organizate anual (în
perioada 2017-2019) serbări atractive
ce au inclus observații prin telescop,
proiectarea de filme documentare,
jocuri interactive în câteva orașe de pe
coasta Mării Negre, culminând cu
declararea lunii august ca fiind ”Luna
sturionilor”.

Misiunile au cuprins instruiri la fața
locului, cursuri online, materiale
video și prezentări.

Un sturion 3D reprezintă una dintre
atracțiile centrului de vizitare a
Rezervației Biosferei Dunăre din
Vâlcov, Ucraina, unde sturionii sunt o
specie emblematică.

REZULTATE
Misiunile Sturgeon Watchers s-au
dovedit a fi o contribuție efectivă la
protecția sturionilor în timpul
migrației lor în aval. În cadrul
patrulelor comune cu autoritățile,
voluntarii au identificat și îndepărtat
unelte de pescuit ilegale și au eliberat
6 adulți de păstrugă din plase.
Agențiile locale au devenit mai
implicate și au organizat misiuni
speciale de patrulare cu Sturgeon
Watchers. Voluntarii au fost implicați
activ în zona Vâlcov, principala
comunitate de pescari din Delta
Dunării din Ucraina și au promovat
sturionii și protecția lor. Rezidenții au
apreciat
interesul
și
dedicația
oamenilor veniți din alte părți, lucru
ce a contribuit la conștientizarea
valorii conservării naturii pentru
populațiile de sturioni.

© WWF-Ukraine / Inna Hoch
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Dupa finalizarea proiectului
Ca un rezultat al parteneriatului
cu RBD, s-a căzut de acord ca
această instituție să preia treptat
activitatea în sarcina sa. Astfel, în
luna iulie 2020, RBD a organizat
în comun cu WWF o a patra
misiune. A cincea misiune (în
anul 2021) va fi organizată doar
de
RBD.
Agențiile
locale
apreciază
beneficiul
acestei
activități și o sprijină. Un interes
considerabil a fost generat în
rândul potențialilor voluntari,
ceea ce va asigura continuarea
salvării sturionilor prin acest program.

IMPLICAREA TINERILOR DIN
COMUNITATILE DE PESCARI

desen pe asfalt,demonstrații live a
În cadrul proiectului au fost organizate
o serie de evenimente, au fost sprijinite
școlile și cluburile de ecologie și au fost
oferite
o
serie
de
publicații
educaționale. Rolul lor a fost de a
maximiza implicarea tinerilor din
comunitățile de pescari având în
vederea condițiile locale dificile și de
a-i familiariza cu opțiunile de venituri
alternative
și
perspectivele
de
îmbunătățire a traiului.
În
fiecare
an
pe
perioada
implementării
proiectului,
Ziua
Dunării a fost serbată împreună cu
comunitățile de pescari și tinerii din
aceste
comunități.
Copii
și
tineri din Belene, Ruse, Jurilovca,
Tulcea, Prahovo, Vâlcov și Chilia au
luat parte la celebrări ce au constat în
spectacole ale grupurilor locale de
dans, grupurilor artistice, jocuri
interactive, expoziții foto cu fauna

© WWF-Ukraine / Mila Arsenyuk
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bogată a Dunării, concursuri de

© WWF-Ukraine

dimensiunii morunului, chiar și un
triatlon ce a inclus probe de bicicletă,
caiac și alergare.

UN FILM VIDEO TRADUS IN 5 LIMBI
PENTRU ELEVI, PROFESORI, PRECUM
SI O EXPOZITIE VIRTUALA SUNT
DISPONIBILE DUPA FINALIZAREA
PROIECTULUI.

Dupa finalizarea proiectului
© WWF Adria - Serbia / Vesna Maksimovic

REZULTATE
Printre cei mai activi tineri s-au
numărat Cluburile Tineri Activi pentru
Dunări și Sturioni din România, care
nu numai că au învățat despre
caracteristicile specifice ale sturionilor
în cadrul taberelor organizate în
Tulcea, dar au construit și o canoe, au
luat parte la sesiuni de instruire, au
organi-zat Earth Hour în Galați și
Jurilovca și au produs o broșură
ilustrată despre sturioni.

Toate materialele informative
produse în cadrul proiectului vor
rămâne disponibile, incluzând un
film educativ tradus în 5 limbi
(engleză, bulgară, română, sârbă,
ucraineană),
pachete
educaționale pentru elevi și profesori
și expoziția virtuală. Cluburile de
tineri motivați și inițiativele școlare vor continua în comunitățile
lor activitățile de conștientizare
privind conservarea sturionilor
iar partenerii proiectului (WWF și
ARBDD) vor continua să îi
sprijine.

În anul 2020, echipa de proiect s-a
dovedit flexibilă în contextul pademiei
de COVID-19 și în locul tradiționalelor
evenimente dedicate Zilei Dunării,
echipa
din
Serbia
a
lansat
9

STUDIU DE PIATA
Un studiu de piață realizat la scară
mare privind piața pentru carne de
sturioni și caviar a arătat amploarea
fenomenului traficului cu sturioni
din regiunea Dunării Inferioare și a
oferit pentru prima dată dovezi
despre
scara
braconajului
și
comerțului ilegal cu sturioni din
Bulgaria,
România,
Serbia
și
Ucraina. Probe de carne și caviar au
fost colectate de către cumpărători
sub acoperire din restaurante,
magazine,
piețe,
unități
de
acvacultură,
pescari,
vânzători
online în toate cele 4 țări în perioada
octombrie 2016 - iulie 2020. Scopul
a fost de a realiza o imagine a
situației din această regiune cu o
multitudine de comercianți în
domeniu. Probele au fost analizate
genetic pentru a identifica specia sau
hibridul. De asemenea au fost
realizate analize de izotopi pentru a
vedea dacă probele provin de la
sturioni sălbatici sau crescuți în
acvacultură. În multe cazuri s-a
putut determina și regiunea din care
provin.
Această
combinație
excepțională
a
2
metode
criminalistice a permis pentru prima
dată o perspectivă asupra varietății
largi de activități ilegale la adresa
sturionilor. În toate cele 4 țări,
pescuitul și comerțul cu sturioni
sălbatici a fost interzis pe perioada
derulării studiului (exceptând Serbia

unde pescuitul și comerțul cu cegă
de peste 40 cm a fost permis până
la 1 ianuarie 2019).

REZULTATE
Studiul a oferit dovezi că pescuitul
ilegal și comerțul cu sturioni sălbatici
este foarte răspândit la nivel regional.
Analiza de izotopi a demonstrat că
produse provenite de la sturioni
sălbatici au fost vândute în toate cele 4
țări, cu 27 din cele 145 de probe (19%)
fiind de origine sălbatică. Dintre aceste
probe ilegale, 25 au fost de carne și 2 de
caviar. 17 probe de caviar (12% din
totalul probelor și 29% din totalul
probelor de caviar) au fost vândute fără
respectarea cerințelor CITES și a
Regulamentelor UE privind comerțul
cu specii sălbatice.
Au fost depistate fenomene de whitewashing (vânzarea de sturioni sălbatici
ca provenind din acvacultură) cât și
blackwashing (vânzarea de sturioni din
acvacultură ca provenind din sălbăticie), alături de alte forme de fraudă
(carne de la alte specii vândută ca
provenind de la sturioni sau produse
artificiale vândute ca fiind caviar).
Gama largă de activități ilegale, de la

înșelarea
consumatorului
la
nerespectarea reglementărilor privind
etichetarea CITES și a reglementărilor
privind importul, la comerțul ilegal cu
specimene
sălbatice,
arată
că
supraviețuirea sturionilor din regiune
va fi dependentă de eforturile crescute
și continue de reducere a amenințărilor
prezentate de traficul cu sturionilor
sălbatici.

© WWF-Ukraine

Dupa finalizarea proiectului
Partenerii proiectului au raportat
cele
constatate
agențiilor
naționale relevante cât și de la
nivelul Uniunii Europene și internaționale, și au făcut următoarele
recomandări: îmbunătățirea controlului comerțului național; îmbunătățirea etichetei CITES conform cerințelor CITES; cooperare
transfrontalieră și interinstituțională intensificată; creșterea
controalelor la frontieră; analize
criminalistice de ultimă generație
și mai multe astfel de studii.

SALBATICI AU FOST VANDURI IN TOATE CELE 4
TARI, CU 27 DE PROBE DIN 145 PROVENIND DE LA
STURIONI SALBATICI
© WWF-Bulgaria / Borislava Margaritova
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