Strategia privind protejarea coridorulului ecologic al Dunării pentru peștii
migratori, discutată de partenerii din cadrul MEASURES

Experții din cadrul Proiectului MEASURES (Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors for
migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin) s-au întânit online, marți, 15 septembrie, 2020,
cu scopul de identifica idei și soluții pentru realizarea următoarelor ateliere naționale privind
protejarea sturionilor din bazinul Dunării. De asemenea, s-a discutat și despre experiența de a lucra
online în cadrul proiectului, situație impusă de pandemia de COVID 19.
O parte importantă a întâlnirii a fost dedicată stării actuale și pașilor viitori ai Strategiei privind
protejarea coridorulului ecologic al Dunării pentru peștii migratori. În acest sens menționându-se că
un element foarte important pentru succesul strategiei este colaborarea cu diversele categorii de
stakeholderi.
Această strategie la nivel de bazin definește un cadru pentru refacerea habitatelor în bazinul
fluviului Dunărea, redării acestuia rolul de coridor ecologic, accentul fiind pus pe habitatele peștilor
migratori selectați și pe populațiile acestora. Strategia aduce o valoare suplimentară transnațională
Regiunii Dunării, întrucât abordează obiectivele și țintele cheie ale Strategiei UE pentru regiunea
Dunării (EUSDR), în special cele ale Ariilor Prioritare dedicate protecției mediului și își aduce
contribuția la reactualizarea Planului de gestionare a bazinului hidrografic al Dunării (DRBMP).
De asemenea, strategia vizează alinierea reglementărilor legale și a obiectivelor politicii UE, precum
Directiva-cadru privind apa (DCA), Directiva privind inundațiile (DI), Directiva privind habitatele
(DH), noul Pact Ecologic European (The European Green Deal) – set de inițiațive politice ale
Comisiei Europene, precum și obiectivele Strategiei privind biodiversitatea în UE.
Se urmărește identificarea și utilizarea de noi cunoștințe, precum și furnizarea de orientări pentru
gestionarea transnațională a habitatelor cheie ale peștilor migratori, în vederea conservării eficiente
și restabilirea coridoarelor ecologice.

Sturionii și alte specii de pești migratori reprezintă un patrimoniu istoric, economic și natural al
bazinului fluviului Dunărea. Populațiile lor au suferit masiv din cauza pescuitului excesiv și a
braconajului, a poluării, a distrugerii habitatelor și a întreruperii rutelor lor de migrație.

Urmărește-ne activitatea pe site-ul destinat proiectului: http://www.interreg-danube.eu/measures.
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