Braconajul si poluarea omoara delfinii din Marea Neagra
Peste 170 de delfini au eşuat pe plajele litoralului
românesc în anul 2012, cel mai mare numari din ultimul
deceniu. Cei mai mulţi erau deja morţi, ceilalţi au murit în
scurt timp. Mai mult de jumătate din aceştia au căzut
victime plaselor pescăreşti.
În încercarea de a salva puţinii delfini care au mai
rămas în Marea Neagră, organizaţia nonguverna-mentală
„Mare Nostrum” a demarat de câţiva ani mai multe proiecte, toate cu finanţare din sponsorizări,
donaţii sau programe europene. Niciuna din instituţiile statului nu a alocat fonduri în scopul
conservării cetaceelor din Marea Neagră, singurii care s-au implicat vreodată fiind reprezentanţii
Administraţiei Bazinale de Apă „Dobrogea Litoral”, care s-au ocupat de preluarea cadavrelor
mamiferelor de pe plaje.
Organizatiile de mediu vor continua observarea, conservarea şi identificarea delfinilor din
Marea Neagră. Directorul executiv al Mare Nostrum, Mihaela Cândea, a declarat că, printre alte
activităţi vizate, va fi iniţiată o colaborare cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor (DSVSA) pentru efectuarea analizelor specifice atunci când sunt găsiţi delfini morţi,
în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor deceselor mamiferelor şi întocmirea unei statistici
concludente. „Cel puţin 60% din cazurile de delfini morţi sunt cauzate de plasele de pescuit.
Pentru ceilalţi delfini morţi nu avem o situaţie, tocmai de aceea avem nevoie de colaborarea cu
DSVSA”, a declarat directorul executiv al organizaţiei. Un alt proiect al Mare Nostrum care va
continua şi în 2013 reprezintă foto - identificarea delfinilor care vizitează apele litorale
româneşti. „Pe parcursul lui 2012 am reuşit să amprentăm 18 delfini prin metoda fotoidentificare. Tehnica este destul de complicată, iar procesarea datelor este greoaie. Nu am reuşit
să foto-identificăm un număr mai mare de delfini din cauza condiţiilor pe mare, care nu
întotdeauna sunt prielnice, dar şi din cauză că nu am reuşit mereu să prindem un anumit unghi
pentru a realiza fotografia corespunzătoare”, a mai spus directorul Mare Nostrum.

