НАСТАНОВИ

ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО
ПОВОДЖЕННЯ З ОСЕТРОВИМИ,
ДОБУТИМИ У
БРАКОНЬЄРСЬКИЙ СПОСІБ

ЯК У БЕЗПЕЧНИЙ
СПОСІБ ВИТЯГУВАТИ
ОСЕТРОВИХ ІЗ ВОДИ
ТА ЗА ПОТРЕБИ
ПЕРЕВ’ЯЗУВАТИ

Коли осетрових відловлюють за допомогою
спеціальних знарядь із масивними гаками
(засіб для незаконного лову осетрових), дуже
часто виникає необхідність зняти рибу з
гачка, виміряти її та оцінити загальний стан.
Якщо рибина дуже велика, краще не
затягувати її в човен, а міцно прив’язати до
борту, залишивши у воді. У цьому разі рибину
слід належно перев’язати, як показано
нижче: вузлом біля основи хвоста та відносно
вільною петлею за грудними плавцями. Якщо
рибина має вагу до 20-30 кг, правильний
спосіб підняти та/або перемістити її — це
міцно схопити за основу хвоста та
притримувати в області за грудними
плавцями.

ЯК ПІДІЙМАТИ
РИБИНУ

Якщо вам потрібно підняти велику рибину та перемістити її за
борт, найкраще для цього використовувати ковдру або піддон.
За відсутності таких засобів можна скористатися товстою
мотузкою: пропустіть її під черевом риби за двома грудними
плавцями; після цього підіймайте, підтримуючи одночасно за
черево та хвіст, перев’язаний у спосіб, зазначений вище.
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ЯК ПЕРЕВ’ЯЗАТИ
ОСЕТРА

Рибину перев’язують біля основи хвоста товстою мотузкою. У
такому разі загрози, що вона втече, немає, оскільки хвіст осетра
має особливо жорстку структуру, яка не дозволяє петлі
зісковзнути (у випадку більшості риб це не так).

НЕПРАВИЛЬНО!
РИБА НЕ
ВИЖИВЕ!

Якщо рибину перев’язати мотузкою вздовж зябер, риба загине
за кілька днів після звільнення. Зябра осетрових напрочуд
чутливі, тож у разі пошкодження дуже швидко вражаються
інфекціями, особливо у прісних водах Дунаю.
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ЯК ТИМЧАСОВО
УТРИМУВАТИ
ОСЕТРА
(ЗА ПОТРЕБИ)
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Дуже часто, коли рибина є об’єктом
правопорушення,
виникає
потреба
утримувати її тривалий час, наприклад, до
завершення слідчих, ветеринарних та інших
заходів. У таких випадках представника
осетрових слід тримати у воді. Єдиний спосіб,
у який це можливо зробити, такий:
перев’язати рибину біля основи хвоста (в
жодному разі не коло зябер чи рота!).
Мотузка повинна бути достатньо довгою, аби
риба змогла «залягти» на дно, але не занадто
довгою, щоб не заплуталася за довколишнє
гілля, каміння та колоди. Зв’язана у такий
спосіб рибина може триматися годинами без
ризику отримати додатковий стрес. Рибину за
потреби також можна витягнути в простіший
та безпечніший спосіб, позаяк основним
«двигуном» осетрових є хвіст.

ЯК
ВИМІРЮВАТИ
ОСЕТРОВИХ

Зважувати рибу вагою понад 20-30 кг дуже
складно в польових умовах. Крім того, це
може виявитися небезпечним для риби. Тому
рекомендовано лише вимірювати довжину та
окружність тіла риби: за цими двома
значеннями можна розрахувати масу рибини,
використавши відповідну формулу.

Міряйте особину від кінчика носа до кінчика
верхньої частини хвоста

Окружність тіла вимірюйте в найширшому
місці.

Виміряти велику рибину, особливо окружність її тіла, за
допомогою металевої рулетки неможливо. Тож найзручніший,
найшвидший та найпрактичніший спосіб це зробити —
використовувати досить довгу мотузку (3-4 м). Окружність тіла
вимірюється мотузкою: у найширшому місці зав'язується
вузол. Потім вимірюється довжина тіла і зав'язується другий
вузол, що відповідає довжині рибини. Мотузку відкладають.
Пізніше довжину мотузки від її початку до відповідного вузла
міряють металевою рулеткою, метром тощо.
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ЯК
ФОТОГРАФУВАТИ
ОСЕТРОВИХ
ВЕНТРАЛЬНА
ПЕРСПЕКТИВА ГОЛОВИ
(ВИГЛЯД ГОЛОВИ ЗНИЗУ)

БІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
ТІЛА РИБИ

Усі осетрові, які є об'єктами правопорушення
/ протиправних дій, повинні бути належно
сфотографованими
для
правильного
визначення виду, а також для виявлення
будь-якого зовнішнього пошкодження риби.
Для ідентифікації одного з шести видів
осетрових, які мешкають у Дунаї, та їхніх
гібридів потрібні два типи фотографій: бічне
зображення тіла та зображення нижньої
частини голови.

Мають чітко проглядатися
вентральна частина голови
—
форма
рота
і
розташування вусиків, — а
також голова та форма рила.

Всі кісткові утворення повинні бути чітко
візуалізовані, щоб їх можна було легко
перерахувати.

Голова
та
форма рила
повинні бути
чітко видні.
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КРИТИЧНІ
ПЕРІОДИ
ДЛЯ ОСЕТРОВИХ
За винятком стерляді (Acipenser ruthenus), постійним оселищем якої є річки,
осетрові покидають Чорне море та мандрують до Дунаю двічі на рік — восени
та навесні. У зв’язку з цим перевірку на незаконні засоби лову та наявність
осетрових особливо прискіпливо слід проводити у період між жовтнем та
травнем. При цьому найважливішими місяцями є березень-травень, а також
жовтень-листопад. В ці періоди відбувається масова міграція осетрових до
місць нересту, тож незаконні засоби відлову завдають найбільшої шкоди.
Кількість зареєстрованих правопорушень із вилученням осетрових протягом
останніх років добре ілюструє це твердження (рис. 1). Білуга (Huso huso) та
стерлядь (Acipenser ruthenus) зазвичай нерестяться першими — як правило, з
кінця березня до початку травня, залежно від температури води. Далі йде
осетер руський (Acipenser gueldenstaedtii), який нереститься у квітні-травні.
Останньою нереститься севрюга (Acipenser stellatus), період парування якої
припадає на травень-червень. Вид, який першим (найпізніше в червні)
повертається до Чорного моря, — це білуга (Huso huso). Останнім
повертається осетер руський (Acipenser stellatus) — наприкінці липня.
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Ця брошура була виготовлена в рамках проекту LIFE "Стале збереження осетрових риб у Дунаї
шляхом запобігання та зменшення браконьєрства та нелегальної торгівлі осетровими
продуктами" ("ЖИТТЯ ДУНАЙСЬКИM ОСЕТРOВИМ" LIFE 15 GIE / AT / 001004), реалізованого
WWF Австрія , Болгарія, Румунія, Сербія та Україна у партнерстві з Адміністрацією біосферного
заповідника дельти Дунаю та Інститутом досліджень зоопарку та дикої природи IZW Лейбніца в
Німеччині.
Для отримання додаткової інформації:

www.danube-sturgeons.org
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Проект здійснюється за фінансової підтримки Європейської Комісії. Зміст
та думки, висловлені у цій публікації, належать виключно Всесвітньому
фонду природи та партнерам проекту
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