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REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA MARCĂRII ȘI MONITORIZĂRII  

PUIETULUI DE STURIONI 

 

STURIONII MARCAȚI 

 

În cadrul proiectului “Evaluarea supravieţuirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din 

speciile ameninţate critic lansaţi în Dunărea Inferioară” au fost marcate cu mărci ultrasonice 102 

exemplare din 3 specii: păstrugă, nisetru și morun. 

Marcarea sturionilor a fost realizată în condiții de igienă și siguranță de operatori cu 

experiență, supravegheați de un medic veterinar specialist. 

Fiecare exemplar a fost marcat suplimentar cu marcă de tip “spaghetti-antibraconaj” 

pentru identificarea și analiza lor ulterioară în cazul capturării accidentale la pescuitul comercial. 

De asemenea au fost prelevate probe ADN pentru analize de laborator. 

La finalul acțiunilor au fost întocmite și semnate fișele de identificare ale exemplarelor 

marcate și procesul verbal pentru certificarea acțiunii și asumarea reprezentanților fermei că 

sturionii marcați provin din reproducători sălbatici pescuiți din Dunăre și nu sunt hibrizi.    

Din specia păstrugă au fost marcate 33 exemplare în data de 08.12.2015 la ferma 

Danube Research, din localitatea Horia, jud. Tulcea. 

Greutatea sturionilor a fost cuprinsă între 300-850 g, iar lungimea totală între 45-65 cm. 

Marcarea celor 33 de exemplare a durat aproximativ 3 ore și 20 minute. Exemplarele marcate nu 

au prezentat răni sau anomalii și au fost păstrate în condiții optime până la eliberare. Nu au 

existat mortaliăți pe timpul păstrării în fermă. 

 

În data de 09.12.2015 la ferma Sturio Farm din localitatea Tămădău, jud. Călărași au 

fost marcate 34 exemplare de puieți de nisetru. Greutatea sturionilor a fost cuprinsă între 300-

510 g, iar lungimea totală între 44-53 cm. Operațiunea de marcare a durat aproximativ 3 ore. 

Exemplarele marcate nu au prezentat răni sau anomalii și au fost păstrate în condiții 

optime până la eliberare. Nu au existat mortaliăți pe timpul păstrării în fermă. 

În data de 12.12.2015 pe malul Dunării la km 633, în localitatea Corabia, jud. Olt au 

fost marcate 35 exemplare de puieți din specia morun. Greutatea sturionilor a fost cuprinsă 

între 3860-7140 g, iar lungimea totală între 94-112 cm. Operațiunea de marcare a durat 

aproximativ 4 ore. 



 

Exemplarele marcate au fost eliberate imediat în Dunăre. În acest ultim caz toți sturionii 

au fost marcați în zona de eliberare și nu în incinta unei ferme. Exemplarele de morun nu au 

prezentat răni sau anomalii. 

În total au fost marcați 102 puieți de sturioni și au fost eliberați în Dunăre la km 633 în 

data de 12.12.2015 în prezenta autorităților, realizând și un material video pe toată durata 

acțiunii. 

 

SISTEMELE DE MONITORIZARE 

 

Pentru monitorizarea migrației puietului de sturioni au fost utilizate 32 de sisteme de 

monitorizare de tip DKTB și DKMR-01T care au acoperit 26 de zone pe tronsonul dintre km 633 

al Dunării si Marea Neagră (tabel 4). 

Tabel 4 Locațiile sistemelor de monitorizare  

NR. 

Crit. 
Locatie 

Tip sistem de 

monitorizare 

1 Dunăre km 633 DKMR-01T 

2 Dunăre km 555 DKMR-01T 

3 Dunare km 493 DKMR-01T 

4 Dunăre km 430 DKMR-01T 

5 Dunăre km 375 DKMR-01T 

6 Dunăre km 348 DKTB 

7 

Brațul Bala km 9.5(sisteme tip 

porti) DKTB+DKMR-01T 

8 Dunare km 344 DKMR-01T 

9 Brațul Borcea km 43 DKMR-01T 

10 Borcea km 0 DKMR-01T 

11 Dunăre km 252 DKTB 

12 Dunăre km 200 DKMR-01T 

13 Dunăre km 195 DKMR-01T 

14 Brațul Caleia km 9-10 DKMR-01T 

15 Brațul Cravia DKMR-01T 

16 Dunăre km 182  DKTB 



 

17 Dunăre mila 80 DKMR-01T 

18 Dunăre mila 53.5 (Isaccea) DKMR-01T 

19 Brațul Tulcea DKMR-01T 

20 Brațul Chilia (Ceatalchioi) DKMR-01T 

21 Brațul Chilia aval Bâstroe DKMR-01T 

22 Brațul Chilia amonte Bâstroe  DKMR-01T 

23 Brațul Sulina (Poliția Frontieră) DKMR-01T 

24 Brațul Sulina (Maliuc) DKMR-01T 

25 

Brațul Sf. Gheorghe (Poliția 

Frontieră) DKMR-01T 

26 

Brațul Sf. Gheorghe (Baltenii de 

Sus) DKMR-01T 

 

Localizarea GIS a sistemelor de monitorizare pe cele 26 de zone investigate este detaliată 

în Fig. 1 ce cuprinde km 633 si deversarile bratelor Dunarii in Marea Neagra. 

 

Fig. 1 Localizarea sistemelor de monitorizare 



 

Pe lânga cele 15 stații de monitorizare noi montate în cadrul proiectului “Evaluarea 

supravieţuirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din speciile ameninţate critic lansaţi în 

Dunărea Inferioară” s-a ținut cont și de stațiile de monitorizare montate anterior în cadrul 

proiectului “Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de 

navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 și km 175.” 

 

REZULTATELE MONITORIZĂRII MIGRAȚIEI 

 

a. Monitorizarea migrației păstrugilor 

Din totalul de 33 exemplare marcate și monitorizate în perioada 12-29.12.2015 pierderile 

estimative sunt aprox. 18,2%. Acestea au rezultat din faptul că exemplarele eliberate pe Dunăre 

la km 633 în data de 12.12.2015 nu au fost detectate pe vreun sistem de monitorizare (staționar 

sau mobil) aflat în aval de locul eliberării și nici chiar în locul eliberării în alte zile în afara celei de 

12.12.2015. 

Contrar informațiilor furnizate de alți specialiști implicați în repopularea cu puieți de 

sturioni, migrația s-a desfășurat într-un ritm destul de lent, ea nefinalizând-se nici în prezent. 

În fig.2 din interpretarea datelor, migrația a fost împărțită în 3 zone: zona 1 (Dunăre km 

555- Brațul Borcea km 43), zona 2 (Brațul Borcea km 0 – Dunăre mila 53.5) și zona 3 (brațele 

principale ale Deltei Dunării).  

 

Fig.2. Numărul de exemplare de păstrugă și distanța parcursă în perioada 12-29.12.2015 



 

 

Faptul că există 12 locații cu detecții finale, iar numărul sturionilor variază între 1 și 5 se 

poate concluziona că migrația s-a realizat în mod solitar, chiar dacă au fost eliberați toți în 

același timp. Atât Fig.2, cât și Fig.3. indică până unde au ajuns exemplarele de păstrugă la 

momentul descărcării datelor din ziua de 29.12.2015.  

 

Cel mai rapid exemplar a ajuns pe brațul Chilia în data de 19.12, după aproximatix 7 zile 

de migrație în care a parcurs o distanță de peste 550 km. 

Până în present, din repartizarea migrației pe zone se observă faptul că cele mai multe 

exemplare nu au ajuns încă pe brațele principale ale Deltei.  

Aproximativ 42.5% dintre păstrugi s-au situat undeva în sectorul Dunării cuprins între km 

555 și mila marină 53.5 și doar 39.3% dintre ele au atins pragul deltei (Harta 2).  

 

Fig.3. Migrația puietului de păstrugă 

 

 

 



 

b. Monitorizarea migrației nisetrilor 

 În cazul exemplarelor de nisetru pierderile au fost mult mai mici, doar 2,9%. Aceștia au 

fost și cei mai activi. Până pe data de 29.12.2015 aproximativ 85,3% dintre puieți ajunseseră pe 

brațele principale ale Deltei (Fig. 4).  

Și la nisetru se confirmă numărul mare de exemplare coborâte pe brațul Chilia. Pe brațele 

Sf. Gheorghe și Sulina au coborât 5 exemplare și respectiv 1 exemplar.  

Ca și în cazul păstrugilor, pentru nisetru perioada de parcurgere a traseului de migrație 

(peste 550 km) de către cel mai rapid exemplar a fost de 7 zile. 

 

 

 

Fig.4 Numărul de exemplare de nisetru și distanța parcursă în perioada 12-29.12.2015 

 

Din Fig.5. se disting zonele și procentele aferente ultimelelor detecții pe traseul de 

migrație către Marea Neagră.  

 

Pierderi 

2,9% 

 
Zona 3 (85,3%) 

  



 

 

Fig.5 Migrația puietului de nisetru 

 

 

 

c. Monitorizarea migrației morunilor 

În cazul morunilor pierderile au fost de 17.1%. Procentul exemplarelor ce au ajuns pe 

brațele principale ale Deltei a fost foarte mic, doar 40% (Fig.6).  

Fig.6 Numărul de exemplare de morun și distanța parcursă în perioada 12-29.12.2015 



 

 

 Fig.6 Numărul de exemplare de morun și distanța parcursă în perioada 12-29.12.2015 

Fig.7 evidențiază zonele unde se regăsesc cei mai mulți moruni după ultima descărcare a 

datelor din 29.12.2015. 

 

Fig.7 Migrația puietului de mourn 



 

 

 În cazul exemplarelor de morun mărcile ultrasonice au avut încorporați și doi senzori: 

unul de temperatură și celălalt de presiune care indică adâncimea de înot a fiecărui pește. 

Deplasarea rapidă a primelor exemplare din fiecare specie ce a ajuns în Deltă se explică foarte 

bine după tiparul de înot. În exemplul din fig.8 se vede cum morunul analizat înoată foarte 

aproape de suprafața apei, limita adâncimii maxime fiind 3.2 m. Acest lucru îi oferă o viteză de 

deplasare sporită și un consum de energie redus prin simplu fapt că la suprafața apei sunt 

înregistrate întotdeauna cele mai mari viteze de curgere, iar exemplarul este purtat în mod 

natural în aval.   

 

Fig. 8 Adâncimile de înot pentru pentru deplasarea unui morun în sectorul de Dunăre cuprins 

între km 555 și brațul Borcea km 43 

 

d. Rezultate totale 

Rezultatele generale valabile pentru toate cele 102 exemplare eliberate pe Dunăre la km 

633 pentru perioada 12- 29.12.2015 arată că 54,9% au ajuns în Delta Dunării, iar aprox. 

32,3% se află între km 555 și mila marină 53.5. Posibile pierderi a materialului biologic sunt 

estimate la 12,8% (Fig.9 și 10) existând posibilitatea ca aceste pierderi să se modifice în timp. 

Cel mai notabil aspect este dat de faptul că din detecțiile sturionilor pe brațele principale 

de vărsare în mare (Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe) 71,42% au fost pe Chilia, pe Sf. Gheorghe 

16% și doar 12,58% pe Sulina. 

 Acest fenomen ar putea pune semne de întrebare, având în vedere că datele istorice dau 

câștig de cauză brațului Sf. Gheorghe pentru migrația sturionilor.  

Pentru situatia când sturionii se întorc către mare, debitul mai mare pe Chilia îi atrag pe 

acest braț, iar atunci coborârile pe Sulina si Sf. Gheorghe sunt mai puține.  



 

 

Fig.9 Zona 1 – Zimnicea – Brațul Borcea km 43 

Zona 2 – Brațul Borcea km 0 – Dunăre mila 53.5 (Isaccea)  

Zona 3 – Brațele Tulcea, Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe   

 

Fig.10 Migrația puietului din 3 specii de sturioni marcați ultrasonic 



 

 

  Migrația este diferită pe cele 3 specii ca distanță, număr de exemplare și timp și poate 

avea multiple cauze ce necesită investigații repetate în diferite condiții hidrodinamice și climatice. 
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