© SHUTTERSTOCK

PROTEJATI, STURIONII, CEL MAI VALOROS DAR AL DUNĂRII:
LIFE for Danube Sturgeons
Despre proiect
Cu doar câteva zone naturale rămase pe care să le poată numi „acasă”, sturionii sunt
peștii cu cel mai mare risc de dispariție. Singurele regiuni din Uniunea Europeană care
încă mai dețin populații viabile de sturioni care se reproduc în mod natural, sunt
Dunărea Inferioară și nord-vestul Mării Negre.
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Proiectul „Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea
braconajului și comerțului ilegal cu produse din sturion” (LIFE FOR DANUBE
STURGEONS) se axează pe conservarea sturionilor din Dunăre, specii amenințate cu dispariția.
Cauzele declinului sunt complexe, dar lipsa conștientizării și a informării ne conduc spre principala
cauză: exploatarea excesivă. În ciuda legilor de protecție, pescuitul ilegal și comerțul cu carne și icre
provenite de la sturionii sălbatici, pun încă în pericol ultimele exemplare supraviețuitoare ale acestei
specii antice și emblematice.
Șapte organizații din șase țări și-au unit forțele pentru a crea condițiile unei mai bune protejări a
sturionilor. Alături de comunitățile de pescari se vor face cercetări pentru dezvoltarea unor surse
alternative de venituri pentru aceștia pentru a reduce dependența de o activitate considerată în trecut
prestigioasă, dar ilegală în prezent. Autoritățile vor fi susținute pentru a-și crește capacitatea și pentru
a continua lupta împotriva braconajului, a traficului și a comerțului ilegal. În plus, piețele de icre și
carne de sturioni vor fi monitorizate și informate în legatură cu cerințele legale.

Titlul proiectului:
Conservarea sustenabilă a sturionilor
din Dunăre prin prevenirea și
reducerea braconajului și comerțului
ilegal cu produse din sturion
Țări partenere:
Austria, Bulgaria, România, Germania,
Serbia, Ucraina
Perioada proiectului:
Octobrie 2016 – Decembrie 2020
Finanțare:
Acest proiect este finanțat prin intermediul
programului Uniunii Europene LIFE ce
acționează în sprijinul mediului
înconjurător și al schimbărilor climatice.

Partners:
WWF Austria
Administrația Rezervației
Biosferei Delta Dunării, România
Leibniz-Institut für Zoo- und
Wildtierforschung (IZW), Germany
WWF Serbia
WWF Bulgaria
WWF Romania
WWF Ucraina

Localizare și public țintă

În următorii patru ani, ne-am propus reducerea amenințărilor
asupra sturionilor din Dunărea Inferioară și nord-vestul Mării
Negre, aflați pe cale de dispariție din cauza pescuitului ilegal și a
comerțului ilegal cu caviar și carne de sturion. Activitățile
planificate în cadrul proiectului au ca țintă îmbunătățirea
semnificativă a situației speciilor de sturioni.

Importanța conservării și protejării sturionilor din Dunăre este
mai evidentă ca niciodată. Marea responsabilitate globală este a
României și a Bulgariei, două dintre statele membre ale Uniunii
Europene cu cele mai mici venituri, precum și Serbiei și Ucrainei.

Acestea vor fi realizate prin optimizarea reglementărilor și a
activităților autorităților astfel:

Pescari și comunități de pescari, inclusiv tineri;

Ateliere (workshop-uri) naționale care să faciliteze legătura și
schimbul de experiențe a tuturor agențiilor naționale responsabile
pentru implementarea reglementărilor cu privire la pescuit,
acvacultură și comerț cu sturioni.
Discutarea problemelor și găsirea celor mai bune practici pentru
implementarea legii și îmbunătățirea proceselor de investigare.
Implicarea autorităților judiciare în vederea întăririi cooperării
de-a lungul întregului lanț de aplicare a legii.
Un atelier (workshop) regional realizat împreună cu autoritățile
din țările vecine care să întărească coordonarea și colaborarea
transfrontalieră.

Proiectul se concentrează pe trei grupuri țintă din Bulgaria,
România, Serbia și Ucraina:
Autoritățile legislative și de control relevante;
Magazine, restaurante, piețe, companii de catering care
comercializează icre și carne de sturion.
În timp ce principalele activități sunt organizate în jurul nevoilor
celor trei grupuri țintă, interacțiunea cu terții este, de asemenea,
importantă de-a lungul întregului proiect. Printre aceștia se
numără oamenii de știință, administrațiile ariilor natural
protejate, ONG-uri, factori decizionali la nivel național, local și
Uniunii Europene, instituții internaționale, ferme de sturioni sau
companii comerciante de icre de sturioni, potențiali consumatori
de icre și locuitori din zona Dunării Inferioare și a Mării Negre
care nu sunt direct implicați în activitatea de pescuit, dar într-un
fel au legătură cu subiectul.

Cursuri de instruire, vizite de studiu, materiale informative și
notificări care să răspundă nevoilor autorităților și să mărească
expertiza și abilitățile practice ale autorităților.
Va fi dezvoltat un portal online care va veni în sprijinul fiecărui
cetățean care dorește să alerteze autoritățile în momentul în care
apare o suspiciune de pescuit ilegal de sturioni.
De asemenea, comunitățile de pescari sunt sustinute în mod activ,
în contextul în care aceștia depind de resursele naturale pe care
trebuie să le protejăm. Astfel, ne dorim adresarea problemei
braconajului sturionilor cu ajutorul următoarelor acțiuni:

WWF Programul Dunăre-Carpați recunoaște sprijinul
financiar oferit de Comisia Europeană. Conținutul și
poziția care se regăsesc pe acest material aparțin
exclusiv WWF.
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Avocatii sturionilor actionează ca mediatori, atrăgând atenția
pescarilor asupra nevoii de protejare a sturionilor și a
conștientizării măsurilor legislative.
Sunt dezvoltate planuri de afaceri și exemple concrete de afaceri
care să ofere surse de venit alternative pentru comunitățile mari de
pescari.
Implicarea pescarilor și a altor părți afectate în procesul de
revizuire a procedurilor legale cu scopul de a crește nivelul de
toleranță a măsurilor de control și a conformității cu prevederile
legale.
Dezvoltarea unui program educational care să vină în sprijinul
unei mai buni informări și formări a tinerilor viitori pescari ai
Dunării.
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