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Загрози для осетрових Дунаю

5 ВИДІВ
ОСЕТРОВИХ З 6-ТИ В
ДУНАЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ
ПІД КРИТИЧНОЮ
ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ

Осетрові – древні мігруючі риби,
що з’явилися 200 мільйонів років
тому, – сьогодні знаходяться на
межі вимирання. В басейні
Чорного моря збереглися найбільш життєздатні популяції диких
осетрових в Європейському cоюзі.
Ріка Дунай є дуже важливою для
нересту осетрових. Дунайські
осетри відіграють важливу роль
індикаторів здорових екосистем.
Більшу частину свого життя вони
живуть в Чорному морі, лише для
нересту мігруючи вверх Дунаєм. Ці

риби досягають довжини 4,5
метрів і можуть жити до 100 років.
Нелегальний вилов – насамперед,
задля добування чорної ікри – є
однією з основних прямих загроз
виживанню дунайських осетрових.
Завдяки фінансуванню програми
ЄС LIFE, WWF працює над
подоланням цієї загрози. Не менш
важливі проблеми - втрата місць
існування та порушення нерестової
міграції, над вирішенням яких
також працює WWF.

Надмірний вилов та торгівля ікрою

В 2000 р. Україна стала першою країною в регіоні, що заборонила як
комерційний, так і аматорський вилов осетрових в Чорному морі та в усіх
прісноводних водоймах. Зараз всі 6 видів осетрових, що зустрічаються в нашій
країні, занесені до Червоної книги України. Якщо осетрові виявляються у
прилові, то вони мають бути випущені на волю мертвими чи живими, а рибалка
має повідомити місцевим органам Держрибагенства про вид та розміри
виловленої особини. У 2006 р. Румунія оголосила про заборону вилову
осетрових, яка у 2015 р. була подовжена ще на 5 років. Болгарські чиновники
наслідували цей приклад та у 2011 р. оголосили про заборону терміном на 1 рік,
що потім також був подовжений до 2020 р.
Через те, що вилов осетрових є незаконним, отримати перевірені дані щодо
стану їх популяцій вкрай важко. Однак браконьєрство все ще залишається
широко розповсюдженим, що підтверджують опитування рибалок та
рибінспекторів, а також регулярно конфісковані знаряддя для незаконного
вилову осетрових, а іноді і сама риба. Той же висновок мало дослідження ринку
ікри та її ДНК тестування, що проводилося WWF в Румунії та Болгарії в
2011-2012 рр. По всьому регіону процвітають чорні ринки, а незаконна ікра з
Болгарії, Румунії, України продається в країнах Європи.

ГРЕБЛІ ГЕС
“ЗАЛІЗНІ
ВОРОТА”
У СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЇ ДУНАЇ
ВІДРІЗАЛИ ОСЕТРОВИМ
ДОСТУП ДО
НЕРЕСТОВИЩ

ЗАГРОЗИ ДЛЯ ОСЕТРОВИХ ДУНАЮ

Надмірний вилов риби є прямою загрозою для виживання осетрових Дунаю.
Завдяки тривалому життєвому циклу та пізній статевій зрілості осетрові дуже
вразливі до надмірного вилову, а відновлення їх чисельності займає багато років.

Греблі ГЕС “Залізні ворота” та порушення нерестової міграції
Нерестова міграція є невід’ємною складовою природного життєвого циклу
більшості дунайських осетрових. Це робить їх особливо чутливими до впливу
фізичних бар’єрів на міграційному шляху, наприклад, гребель. Ізольовані
популяції осетрових можуть зазнавати негативного впливу таких явищ, як
схрещування між родичами (інбридинг) та зменшення генетичного
різноманіття. “Залізні ворота”, що розташовані відразу за однойменною
ущелиною на кордоні між Румунією та Сербією, – це найбільший комплекс
гребель та резервуарна система Дунаю. Система складається з двох головних
гребель, побудованих на 942 та 863 км вище за течією від дельти Дунаю,
обмежуючи міграцію осетрових до 863-го км річки та відмежовуючи їх від
важливих нерестовищ в середній течії Дунаю.

Втрата місць існування

Найбільший негативний вплив на популяції осетрових мала втрата придатних
оселищ в басейні Дунаю. Випрямлення річки та утворення каналів, а також
побудова дамб на берегах для попередження повеней призвели до втрати 80%
природних заплав та заболочених угідь. Великою загрозою для місць існування
осетрових є судноплавство, головним чином через роботи з поглиблення та
випрямлення річкових русел. Видобуток піску та гравію, донний трал також
мали негативний вплив на популяції осетрових.
Ця програма реалізована
за підтримки Європейського Союзу.
За зміст цієї публікації відповідає
тільки WWF, вона не відображає
поглядів Європейського Союзу.

Проект “ЖИТТЯ дунайським
осетровим” має на меті зменшити
надмірний вилов - головну пряму
загрозу виживанню осетровим
рибам в річці Дунай.

Більше інформації:
ua.danube-sturgeons.org

UA.DANUBE-STURGEONS.ORG

Осетрові дуже чутливі до зміни місць існування. Ці зміни можуть вплинути на
нерест, зимівлю та кормовий режим риб та прискорити їхнє вимирання.
Більшість видів осетрових наразі нерестяться на чистих гравійних ділянках дна в
нижній течії Дунаю, де вони відкладають свою клейку ікру перед міграцією
назад до Чорного моря. Нерест відбувається на невеликих глибинах та за
температури не менше 9-15 °C.

