Conflict între ANPA și INCDPM privind
prinderea și eliberarea speciilor de sturion
din Dunăre
După nu mai bine de o săptămână de la prinderea accidentală a unui morun de peste 100kg, care după
anunțarea și predarea exemplarului, pescarii au fost plătiți cu suma de 60 lei/kg, ieri, 27 octombrie, au
fost prinse alte două exemplare de până la 100kg fiecare. Aceste capturi au fost efectuate în timpul
acțiunilor de marcare și monitorizare a sturionilor din cadrul celui mai amplu studiu științific demarat
de către cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului din
București (INCDPM) de-a lungul a 6 ani prin diferite proiecte. În prezent este în derulare un alt proiect
INCDPM cu privire la marcarea ultrasonica și monitorizarea sturionilor din Dunărea Inferioară, proiect
ce are ca și scop principal identificarea adevăratelor cauze ce au dus la diminuarea populației de
sturioni, specie în pericol de extincție.
Dintre cele doua exemplare de morun,
unul a fost capturat accidental de către
pescarii comerciali, iar al doilea a fost prins
de pescarii autorizați de către Agenția
Națională pentru Pescuit și Acvacultură
(ANPA) pentru pescuit științific. Pescarii
comerciali au anunțat capturarea
accidentală a exemplarului, predat
ulterior experților de la INCDPM în
prezența autorităților (ANPA și Poliția de
Frontieră). Reprezentații ANPA au sesizat și Poliția Municipiului Fetești cu privire la capturarea
accidentală a unui exemplar de morun și predarea acestuia experților de la INCDPM în vederea marcării
ultrasonice și eliberării în condiții controlate conform normelor internaționale, fapt ce a iscat un nou
conflict între cele două instituții.

Înainte începeri acțiunilor de marcare
ultrasonică și eliberare, reprezentanții
ANPA au ținut să desfășoare o inspecție a
pescarilor cu privirea la documentele de
autorizație deținute de către aceștia,
cerând ca cele două exemplare de sturioni
să mai fie reținute un timp.
După demararea acțiunii de inspecție,
reprezentanții ANPA au refuzat să participe
la operațiunea de marcare ultrasonică și
eliberare a exemplarelor conform
procedurilor deși se aflau în zonă. Acest refuz precum și amenințările președintelui ANPA, Nicolae

Dimulescu, cu retragere autorizației pentru
pescuit științific a reprezentanților
institutului, care în opinia dânsului,
INCDPM încalcă condițiile de autorizare
pentru pescuit științific, nu fac altceva
decât să blocheze acțiunile necesare
pentru evaluarea stocurilor de sturioni atât
pentru România, cât și pentru UE. Astfel,
cele de exemplare de morun au fost
eliberate, de către experții INCDPM, doar
în prezența Poliției de Frontieră și a Poliției
Municipiului Fetești.

Din 2011 până în prezent au dispărut cca 60% din exemplarele de sturioni marcați ultrasonic, fapt
datorat exclusiv braconajului și un număr și mai mare de sturioni nemarcați au fost braconați, poliția
descoperind doar un număr infim. Acest fenomen de braconaj se datorează acțiunilor intenționate de
a vinde caviar pe piața neagră și a prinderilor accidentale nepredate autorităților datorită lipsei unei
recompense pentru efortul depus. Aceste aspecte au fost prezentate și președintelui ANPA, în scris și
verbal, dar acesta NU a făcut decât să nege existența braconajului deși datele spun contrariul. Această
tactică de negare a fost făcută pe bani europeni împreună cu diverse ONG-uri promovând concluzia:
„Pescarul nu braconează ci prinde sturioni fiindcă nu îi recunoaște”, astfel ducând la demararea unei
campanii de conștientizare a pescarilor cu privire identificarea speciilor de sturioni, campanie susținută
și de ANPA.

Situația populației de sturioni este de interes
internațional, fapt dovedit și de nenumăratele
adunări științifice ce tratează acest subiect.
Simpozionul Internațional al Sturionilor (ISS8)
este una, și cea mai importantă dintre aceste
adunări. Echipa INCDPM a fost anul acesta în
Viena unde s-a desfășurat a 8-a ediție a
simpozionului și au prezentat situația critică în
care se află populația de sturioni din Dunărea
Inferioară datorită braconajului și a blocajelor
constante ale ANPA de a conduce o
monitorizare ampla și eficientă a aceste specii critic amenințată. Trebuie să conștientizăm faptul că dea lungul întregului studiu realizat de experții INCDPM și nu numai, braconajul și pescuitul irațional,
contribuie la declinul populației de sturioni, specie protejata CITES, iar acest lucru trebuie stopat prin
acțiuni concrete și o colaborare eficientă între toate instituțiile vizate și autoritățile în cauză.

