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Вага найбільшої
спійманої білуги

Осетрові - риби, що пережили динозаврів - зараз
знаходяться на межі знищення по всьому світу.
Головною загрозою для осетрів є браконьєрський
вилов, головним чином заради їхньої ікри. Серед
серйозних проблем можна назвати також втрату
нерестовищ і місць існування, перешкоджання міграції
осетрових (через будівництво дамб на ріках). Цей та
попередній проекти направлені на відновлення
популяцій осетрових риб в Дунаї та інших прилеглих
водоймах.
Ціль проекту:
Сприяння відновленню популяції риб родини Осетрові
у нижній течії Дунаю.
Країни та організації, що задіяні у роботі над
проектом:
Австрія – WWF Австрія, загальний координатор
проекту
Асоційовані партнери:
Болгарія – WWF Болгарія
Німеччина - Інститут зоологічний досліджень та
дикої природи імені Лейбніца
Румунія – WWF Румунія,
Біосферний заповідник дельти Дунаю
Сербія – WWF Сербія
Україна - Дунайсько-Карпатська програма WWF,
Дунайський біосферний заповідник

 У річці Дунай
зустрічається 6
видів осетрових
риб
 Осетрові існують
вже більше 250
мільйонів років і
пережили
динозаврів без
особливих змін
 Білуга може
досягати
довжини більше
4,5 метрів та
ваги більше
тонни

Діяльність проекту виконується на національному та
місцевому рівнях. На місцевому рівні роботи з
розвитку громад плануються у місті Вилкове, та
селищах Ліски і Приморське Одеської області.
Проектна діяльність передбачає три напрямки
роботи:
1.
Підтримка державних органів влади, що
протидіють браконьєрському вилову осетрів
Діяльність першого напрямку сприятиме розбудові
спроможностей
державних
органів
у
галузі
попередження та протидії браконьєрському вилову
осетрових. Спільно із Державним агентством рибного
господарства
України
планується
проведення
тренінгів, підготовка інформаційних матеріалів, а
також розроблення рекомендацій щодо вдосконалення
законодавчої бази.
2.
Сприяння розвитку місцевих громад
Діяльність другого напрямку передбачає підтримку у
пошуку альтернативних джерел заробітку для трьох
громад Одеської області, де рибальство традиційно є
важливим
джерелом
прибутку.
Заплановано
проведення
соціально-економічного
дослідження
місцевих громад, оцінку наявних природних ресурсів,
розробку місцевих бізнес-планів та сприяння у
пошуках фінансування останніх.
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3.
Дослідження внутрішнього ринку осетрових
та продукції із них
Робота третього напрямку спрямована на внутрішній
ринок осетрини та чорної ікри. Серед запланованої
діяльності варто зазначити: маркетингове дослідження
з метою вивчення українського ринку, інформування
споживачів та продавців про небезпеки вживання
нелегальної продукції, міжнародне маркування
продукції із осетрових, права покупців на отримання
інформації щодо походження продуктів із осетрових
тощо.
Термін реалізації проекту: 01.10.2016 – 31.12.2020
Більше про проект:
та
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