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Universitatea Dunărea de Jos salvează sturionii din Dunăre
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi va lansa în Dunăre, în perioada 2-12 iunie, 95.000 de pui
de sturioni din specia ameninţată critic nisetru. Puii de nisteru vor fi lansaţi în două locuri Braţul Borcea (Km 39/Stelnica) şi Dunăre (Km 100/ Isaccea), în cadrul celei de-a două etape a
proiectului „Evaluarea supravieţuirii şi răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din
speciile ameninţate critic lansaţi în Dunărea inferioară (2013 - 2015)”, finanţat prin Programul
Operaţional de Pescuit.
Lansarea puilor de nisetru reprezintă cea de-a doua etapă a unui proiect cu fonduri europene
demarat în anul 2013 de Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi pentru evaluarea supravieţuirii
şi răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din speciile ameninţate critic, instituţia
urmând să redacteze o propunere de regulament privind salvarea acestor specii prin
repopularea/popularea de susţinere a fluviilor din UE cu pui de sturioni. În prima etapă a
proiectului pilot, demarat în 2013 de Universitatea Dunărea de Jos, au fost lansaţi în Dunăre
90.000 de pui de sturioni, din cele trei specii ameninţate critic, respectiv 70.000 de pui de morun,
10.000 de pui de păstrugă şi 10.000 de pui de nisetru. Aceştia sunt marcaţi cu cipuri CWT pentru
o monitorizare eficientă. În 2014, experţii din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” implicaţi în
proiect au efectuat două acţiuni de evaluare a supravieţuirii şi răspândirii în Marea Neagră a
puilor de sturioni lansaţi anterior.
Cea de-a treia etapă şi ultima, de evaluare, din cadrul proiectului va avea loc în luna iulie 2015.
În condiţiile în care România este singura ţară unde aceste specii se mai regăsesc în mediul
natural, Universitatea, folosind rezultatele obţinute în acest proiect pilot, va redacta o propunere
de regulament privind salvarea acestor specii prin repopularea/popularea de susţinere a fluviilor
din UE cu pui de sturioni. Propunerea va fi dezbătută, în luna septembrie 2015, cu specialişti ai
Convenţiei privind Comerţul Internaţional cu Specii Periclitate de Faună şi Floră Salbatică
(CITES), ai Direcţiei Generale pentru Pescuit din cadrul Comisiei Europene şi ai Societăţii
Mondiale pentru Conservarea Sturionilor, urmând ca, după validare, să devină regulament
european.
Proiectul „Evaluarea supravieţuirii şi răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din speciile
ameninţate critic lansaţi în Dunărea inferioară (2013 - 2015)”, al cărui beneficiar este
Universiatea Dunărea de Jos, are o valoare totală de 10.646.000 lei şi este finanţat integral prin
Programul Operaţional de Pescuit.

Totodată, în cadrul proiectului sunt implicaţi specialişti din ţările riverane Mării Negre - Ucraina,
Georgia, Turcia, Bulgaria şi Serbia.
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Tulcea: Cea de-a 24-a ediţie a simpozionului "Delte şi zone
umede"
Peste 100 de cercetători din nouă state participă, începând de marţi, la cea de-a 24-a ediţie a
simpozionului 'Delte şi zone umede', organizat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Delta Dunării (INCDDD) Tulcea, care marchează astfel şi împlinirea a 45 de ani de la înfiinţare.
„Sărbătorim nu doar cea de a 24-a ediţie a acestui simpozion, un eveniment care le oferă
cercetătorilor din diferite state să împărtăşească rezultatele muncii lor, ci şi 45 de ani de la
înfiinţarea Institutului”, a declarat în deschiderea simpozionului directorul INCDDD, Marian
Tudor.
Preşedintele ştiinţific al simpozionului, Fokian Vosniakos, care este şi preşedintele Asociaţiei
Balcanice de Mediu, i-a felicitat pe specialiştii INCDDD pentru activitatea desfăşurată şi a
subliniat la rândul său importanţa cooperării dintre cercetători, societatea civilă şi guvernanţi
pentru punerea în practică a conceptului de dezvoltare sustenabilă.
„Este meritoriu că elita ştiinţifică face eforturi pentru a aminti faptul că Delta Dunării este o
adevărată mină de aur”, a declarat directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi
Inovare, Rolanda Predescu.
Lucrările simpozionului se vor desfăşura în patru secţiuni, respectiv Biodiversitate şi conservarea
naturii, Factori de mediu, reconstrucţie ecologică şi impact antropic, Resurse naturale şi aspecte
socio-economice, precum şi Sistem geografic informaţional şi modelare sisteme.
Printre temele lucrărilor care vor fi prezentate se numără starea de sănătate a speciilor comerciale
de peşti din Delta Dunării, dar şi analiza legislaţiei pentru protejarea ariilor din Delta Dunării,
România şi Ucraina, şi Prutul de Jos, Republica Moldova.
Cea de-a 24-a ediţie a simpozionului „Delte şi zone umede”, care reuneşte cercetători din
Armenia, Bulgaria, Germania, Grecia, România, Republica Moldova şi Turcia, se va încheia joi
cu o aplicaţie în Delta Dunării.
În momentul de faţă, INCDDD Tulcea este acreditat drept Centru Naţional de Referinţă în
domeniul pescuitului, Autoritate ştiinţifică CITES pentru sturioni, Centru de Excelenţă în
domeniul deltelor şi zonelor umede, expert în aplicarea recomandărilor Convenţiei Espoo privind
impactul transfrontalier, expert care asigură suportul ştiinţific pentru stabilirea şi dezvoltarea
Reţelei Europene de Arii Naturale Protejate NATURA 2000 în România şi expert în elaborarea
proiectelor de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor deviate de activitatea umană.
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Lucrările la Bahlui se surpă la nici doi ani de la
inaugurare!
03.06.2015
AUTOR: DIEGO CIOBOTARU

+

In dreptul sălii de sport din Grădinari o parte din gabioanele de susţinere s-au surpat. Lucrarea în
valoare de 31 milioane lei a fost dată în folosinţă în decembrie 2013.
Iaşul a fost traversat în ultima săptămână de un front atmosferic deosebit de încărcat. Norii s-au
rupt deasupra judeţului şi au avut loc inundaţii deosebit de severe. Râul Bahlui s-a umflat
înspăimântător, apele urcând până la câţiva centimetri de stradă. După retragerea apelor s-a
constatat că gabioanele de susţinere din dreptul sălii de sport din Grădinari s-au surpat şi trebuie
refăcute. Acesta este doar un scenariu, pură ficţiune. Singurul adevăr din cele descrise mai sus
este faptul că pe o porţiune însemnată în zona amintită pereţii râului s-au surpat şi lucrările
trebuie refăcute. În condiţiile în care Iaşul a fost ocolit în ultima perioadă de catastrofe, de genul
celor închipuite mai sus, este greu de explicat cum lucrări inaugurate în urmă cu nici doi ani „au
fost luate” de apele molcome şi puţin adânci ale Bahluiului. Legitim se ridică întrebarea - ce se
va întâmpla dacă într-adevăr norii se vor rupe, iar apele se vor „umfla” cu 7-8 metri?
De câteva zile, în dreptul cartierului Grădinari, mai multe utilaje ale societăţii Dimar, între care şi
un mini-excavator, au început să lucreze la albia Bahluiului. Din informaţiile culese de la faţa
locului de reporterii ziarului nostru, ar fi vorba de o alunecare de teren, iar lucrările întreprinse au
rolul de a stabiliza malul drept al râului. Aceste informaţii au fost confirmate şi de conducerea

Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Prut-Bârlad. Oficialii instituţiei au subliniat faptul că
investiţia este în perioada de garanţie, iar deficienţele sunt reparate de constructor. „Obiectivul
de investiţie «Regularizare râu Bahlui în Municipiul Iaşi» este în perioada de garanţie. În această
perioadă, lucrarea este monitorizată, iar în cazul apariţiei unor deficienţe, acestea se remediază
de constructorul lucrărilor. În aceste zile se execută lucrări de stabilizare a alunecărilor produse
pe malul drept al râului Bahlui în dreptul cartierului Grădinari. Aceste lucrări nu influenţează
funcţionalitatea lucrării în ansamblul ei”, a precizat Dan Buruiană, purtătorul de cuvânt al
instituţiei. Lucrările de regularizare a râului Bahlui s-au finalizat în decembrie 2013, la trei ani de
la semnarea contractului cu firma Dimar.
Investiţia este parte a proiectului „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul
hidrografic Prut-Bârlad”. Finanţarea acestuia, în valoare de peste 31,6 milioane lei, s-a efectuat
în cadrul Axei Prioritare 5 – POS Mediu, din care 82,04% din fonduri europene. „Sunt încântat
de finalizarea acestui proiect, numit şi «Bahlui I», o lucrare extrem de importantă, şi îmi exprim
dorinţa de a reuşi să obţinem cât mai repede finanţare pentru a doua etapă a proiectului, «Bahlui
II», ce urmăreşte amenajarea turistică a râului. De această a doua etapă suntem responsabili noi
şi Primăria Iaşi, care a preluat şi lidershipul acestui proiect. Trebuie să îl felicit pe domnul
director ABA Prut Bârlad, domnul Creţu, pentru că a avut un ochi vigilent şi a fost foarte
eficient”, declara în decembrie 2013, la recepţia lucrărilor, preşedintele Consiliului Judeţean,
acum suspendat din funcţie, Cristian Adomniţei. „Spun Doamne-ajută şi bine că s-a terminat. A
fost ca un examen pentru mine, care am absolvit aici acum 30 de ani, în faţa foştilor mei
profesori. Mă bucur că nu am dezamăgit şi am reuşit să trec această «restanţă din prima»”,
spunea tot atunci Iulian Drăgunoiu, directorul firmei Dimar.

