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Stimate profesor Alexandru BOLOGA,

Îmi exprim personal regretul că nu pot lua parte la Simpozionul
Aniversar de pe 29 octombrie. Ştiu că institutul dumneavoastră lucrează din
greu pentru protecţia Mării Negre într-o manieră durabilă. Deşi sunt veşti bune
privind refacerea ecosistemului Mării Negre în ultimul deceniu, degradarea
ecologică şi ameninţările continuă să existe. Exemple recente ale acestei
schimbări a ecosistemului sunt noile specii străine care sunt descoperite în
Marea Neagră, cum ar fi peşti, meduze şi alte specii. Astfel, schimbarea
climatică poate avea un impact deosebit asupra pescăriei, sănătăţii umane şi
condiţiilor socio-economice din Marea Neagră. Deci, trebuie să ne coordonăm
eforturile.

România are cea mai mare şi mai întinsă zonă umedă - fluviul Dunărea
şi apreciez că acest ecosistem sensibil şi unul dintre ecosistemele vitale de la
Marea Neagră este pe deplin protejat de România. În realitate, nu există
îndoială că institutul dumneavoastră joacă un rol de pionierat în conservarea
acestor ecosisteme unice.

În ceea ce priveşte Turcia, care deţine una dintre cele mai lungi linii de
coastă de la Marea Neagră, aceasta are şi marea responsabilitate de a proteja
zone umede naturale precum Kizil Irmak şi Yeşil Irmak. De asemenea, Turcia
este responsabilă de reducerea capturilor cu  unelte abandonate, precum şi a
pescuitului ilegal, neraportat şi nereglementat. O Convenţie pentru Pescuit la
Marea Neagră ar trebui semnată de guvernele în cauză, pentru reglementarea
practicilor pescăreşti pentru generaţiile viitoare.

Transportul petrolier este, de asemenea, una dintre cele mai mari
ameninţări, din cauza riscului de deversări în zonă, ce poate cauza vătămări
grave ecosistemelor Mării Negre şi Mării Marmara. Planul de Răspuns în caz
de Deversări Petroliere la Marea Neagră ar trebui implementat de către ţările
riverane. În plus, Convenţia MARPOL 73/78 şi toate anexele relevante trebuie
implementate de statele costiere. În realitate, o cantitate mare de deşeuri este
raportată de-a lungul coastei Mării Negre.

Înfiinţarea unor mari arii protejate este necesară în întreagă zonă unică,
minunată şi frumoasă a Marii Negre, pentru ocrotirea frumuseţilor naturale, a
biodiversităţii marine şi a prădătorilor de vârf, ca superbii delfini şi focile
Monachus monachus, care se vor confrunta cu extincţia, cât de curând.

Stimate profesor Bologa, acestea sunt părerile mele sincere şi
însufleţite în ceea ce priveşte protecţia Mării Negre. Sunt convins că



dumneavoastră şi colegii dumneavoastră îmi împărtăşiţi sentimentele privind
protecţia Mării Negre.

La final, Fundaţia Turcă pentru Cercetări Marine se dedică protejării,
susţinerii şi conservării Mării Negre şi, desigur, a Mărilor Marmara,
Mediterane şi Egee ca un întreg.
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