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Introducere:

• Speciile de sturioni care se mai reproduc in Dunărea inferioara

• Starea stocurilor de sturioni

• Masurile de conservare si redresare adoptate de Romania

• Stadiul de cunoaștere a habitatelor  sturionilor in Dunărea inferioara



1977

2017

Morunii – in Dunărea inferioara se reproduc  singurele populații sălbatice din U.E.

Cherhanaua  / Sfântu Gheorghe Pescuit de monitorizare a puilor  / 
Dunăre Mm 66,5

Evoluția abundenței puilor de 
morun născuți in 
Dunărea inferioara in perioada 
2000 - 2016



Nisetrii – singurele populații sălbatice din Uniunea Europeana

Pescuit de monitorizare a 
puilor / Dunare Mm 66,5

2004
Evoluția abundenței puilor de nisetru 
născuți in Dunărea inferioara in perioada 
2000 - 2016



Păstrugile – singurele populații sălbatice din U. E.

2017

Pescuit de monitorizare a 
puilor / Dunăre Mm 66.5

2017

Evoluția abundenței puilor de păstrugă născuți in 
Dunărea inferioara in perioada 2000 - 2016



Cega – singurele populații sălbatice din U. E.

2017

2004

Pescuit de monitorizare a puilor /  
Dunăre,  Mm 66,5Evoluția abundenței puilor de cegă născuți in 

Dunărea inferioara in perioada 2000 - 2016



Scaderea capturilor:
Morun (1920 - 2005)
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Moratoriul asupra capturilor comerciale de
sturioni sălbatici din Romania (2006 – 2015)
a fost prelungit încă 5 ani (2016 - 2020)

Programul național de populare de susținere a Dunării
cu pui de sturioni  obținuți din părinți sălbatici 
(aproape 600 000 pui) va trebui continuat pentru
specia nisetru

Proiect prioritar de modernizare a Stației de monitorizare
a peștilor migratori din Dunăre va fi depus la POIM
in dec. 2017 de către ARBDD  Tulcea



Identificarea unor locuri de reproducere /morun si cegă

2004 – 2017: Piatra Rosie /  D Km 311
2008 – 2016: Noviodunum/  D Km 100,5

(PN 8 / ANCS/ 2011 – 2017)



∆H = 10,5m

(ROMOMED 2011 – 2012)



Habitate (gropi) de iernare : Bala km 7,7

ΔH = 8 m

(ROMOMED 2011 – 2012)



Obiective:

1. Localizarea indirecta / preliminara a potențialelor habitate de iernare si 
reproducere folosite de sturioni studiind profile caracteristice obținute cu 
Global Mapper din hărțile batimetrice 3D format GRID furnizate de AFDJ

2. Evaluarea pe fluviu a naturii substratului si a morfologiei potențialelor locuri de 
iernare pentru sturioni

3. Inventarierea preliminara a zonelor cu praguri de mal si a celor cu fund pietros 
ca potențiale zone de reproducere pentru păstrugă si respective pentru cega , 
nisetru si morun

4. Prezentarea metodelor de lucru  pentru lucrările de teren in anul 2018



Metode de lucru:

Studiul hărților batimetrice 3D in format GRID utilizând GlobalMapper v. 13.0



Metode de lucru:
Localizarea si determinarea profilului longitudinal a unor potențiale gropi de iernare a 

sturionilor folosind barca Linder si sonarul Humingbird Helix 5Di



Metode de lucru:
Determinarea naturii substratului de pe fundul Dunării folosind sonda Kynard si GPSMAP 64



• Au fost investigate potentiale habitate de iernare si
reproducere din PC 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si 12

• Majoritatea potentialelor locuri de reproducere
pietroase sunt localizate in apropierea malului drept / 
BG

• Majoritatea potentialelor locuri de reproducere pe
praguri verticale de mal si a gropilor de iernare sunt
localizate in apropierea malului stang / RO

Rezultate preliminare:





PC 5 – Bechet:



PC 6 - Corabia



PC 7- Belene



PC 8 Vardim– PC 9 Iantra – PC 10 Batin



PC 11  Kosui si PC 12 Popina



Concluzii
 In Dunărea inferioara, amonte de Călăraşi, se găsesc cele mai importante habitate de care depinde 

starea buna de conservare a singurelor populații sălbatice de sturioni anadromi (morun, nisetru si 
păstrugă)  din Uniunea Europeana

 Este imposibil de investigat in doar 5 zile toate potențialele habitate pentru sturioni din zonele PC 1 –
12; studiul acesta are doar rol informativ / preliminar

 Investigațiile detaliate vor trebui efectuate de proiectul de monitorizare a impactului lucrărilor de 
execuție etapizate

 Este clar ca lucrările hidrotehnice de regularizare a cursului pentru navigație vor putea afecta 
habitate pentru sturioni situate in aval de diferitele PC > trebuie evaluat si asumat impactul 

 Prin conlucrare strânsă intre modelatori, proiectanți si cercetători este posibila găsirea si adoptarea 
de soluții constructive care sa realizeze atat dezideratele de navigabilitate si cat si cele de conservare 
a habitatelor esențiale pentru supraviețuirea populațiilor de sturioni in Dunărea inferioara 



ADV Flowmate 2000 / Marsh – Mc Birney 

Perspective pentru lucrările de teren din 
aprilie – iunie 2018

Determinarea vitezei apei in gropile de 
iernare

Capturarea de larve

Capturarea de pui



Întrebări ?
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