СТАЛИЙ ЗАХИСТ ОСЕТРОВИХ
НИЖНЬОГО ДУНАЮ ШЛЯХОМ
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
НЕЗАКОННОМУ ВИЛОВУ ТА ТОРГІВЛІ
ДИКОЮ РИБОЮ
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРОЕКТУ LIFE 15 GIE/AT/001004
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Експерти підтверджують, що осетрові дуже
чутливі до змін середовища проживання і

ОБСЯГ ТА ЦІЛІ ПРОЕКТУ

що популяції осетрових найбільше
постраждали через втрату відповідних
оселищ в басейні річки Дунай. Зміни
оселищ можуть негайно вплинути на
успішність їх нересту, зимівлі та нагулу, і в
кінцевому підсумку можуть призвести до їх

ЦІННІ ТА ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ

вимирання.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Осетрові - одні з найцінніших риб світу.
Донедавна осетрові були надзвичайно

Проект «ЖИТТЯ ДУНАЙСЬКИМ

важливими для економіки Румунії,

ОСЕТРОВИМ» зосереджений на порятунку

Болгарії та України та відігравали значну

ДО ВВЕДЕННЯ ЗАБОРОНИ ОСНОВНОЮ ПРЯМОЮ

осетрових, одні з ключових видів риб Дунаю

роль у промисловому вилові риби в Сербії.

ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ ОСЕТРОВИХ БУВ ПЕРЕЛОВ.

(види-флагмани). Причини зменшення їх

Однак прискорене скорочення популяцій

чисельності є складними, але недостатня

осетрових протягом останніх десятиліть

© WWF-Austria

СЬОГОДНІ ТАКИМ ФАКТОРОМ Є

обізнаність та брак інформації є

викликає серйозне занепокоєння

першопричиною найважливішого фактора:

промислових рибалок, вчених,

надмірного вилову. Незважаючи на суворий

природоохоронців, держави та відповідних

захист з боку законодавства, незаконний

державних установ.

вилов риби та торгівля м’ясом та ікрою

БРОКОНЬЕРСТВО.

КООРДИНУЮЧИЙ ПАРТНЕР:
WWF АВСТРІЯ



диких осетрових все ще загрожують

Партнери проекту: WWF Румунія, WWF

осетрові є групою видів, що знаходяться

останнім уцілілим з цих стародавніх і

Болгарія,

під найбільшою загрозою у всьому світі.

знакових видів риб.

Центральна та Східна Європа, Управління

Згідно з Червоним списком МСОП,

Існує 27 видів осетрових (Acipenseri-

Сім організацій із шести країн об’єдналися

formes), усі живуть у Північній півкулі.

та діяли разом більше чотирьох років (2016-

Вони населяють річки, озера та

2020) для покращення захисту осетрових.

прибережні води Європи, Азії та Америки.
У Європі все ще можна зустріти вісім видів
осетрових, але сім з них знаходяться під

Спеціальні експерти, «осетрові адвокати»,
приймали участь в житті рибальських

Карта території проекту

WWF

біосферного

Адрія

заповідника

в

Сербії,
дельти

WWF

природи

імені

Лейбніца

РОЗТАШУВАННЯ

Правоохоронні органи;



Магазини, ресторани, відкриті
аквакультурні ферми тощо, які
пропонують осетрове м’ясо або

(IZW)

ікру.

(Німеччина).

спільнот і виступали протягом усього



ринки, інтернет-магазини,

Дунаю

(Румунія), Інститут дослідження зоопарків та
дикої

Рибалки та рибальські спільноти, у
тому числі молодь;

Хоча основна діяльність була організована
навколо потреб цих трьох основних груп,

м'ясо осетра як на делікатес.

ущелини Залізних воріт (Джердап) між Румунією

проекту як посередники, підвищуючи

Регіон проекту-Нижній Дунай та Північно-

взаємодія з іншими зацікавленими сторонами

Незаконний або незареєстрований вилов

та Сербією, Залізні Ворота є найбільшою греблею

обізнаність рибалок щодо необхідності

Західне

де

підтримувалася протягом усього проекту,

ДУНАЙСЬКІ ОСЕТРОВІ

риби може становити до 90% вилову

і системою водосховищ уздовж усього Дунаю.

охорони осетрових і дотримання вимог

мешкають

популяції

включаючи науковців, органи управління

осетрових, і осетри не зможуть вижити,

Греблі Залізні Ворота не мають технічних засобів,

законодавства. Разом із рибальськими

осетрових у Європейському Союзі. Збереження

природоохоронними

Менш ніж століття тому шість видів цих

якщо тиск риболовлі значно не

таких як рибопропускні споруди або обвідні

громадами були досліджені можливості

та захист існуючих запасів осетрових зараз

національні, місцеві та органи управління ЄС,

важливіші, ніж будь-коли. Однак Румунія та

які приймають рішення, європейські та

загрозою зникнення.

узбережжя

Чорного

останні

життєздатні

моря,

територіями,

НУО,

стародавніх риб були звичайними

зменшиться. Крім того, нерестова міграція

канали, призначені для сприяння міграції риби.

мешканцями Дунаю: білуга звичайна

отримання альтернативні джерел доходу,

є невід’ємною частиною природного

Гребля відгороджує рибу, і вона не може

щоб зменшити залежність від раніше

Болгарія, дві країни-члени ЄС з найнижчим

міжнародні

(Huso huso), севрюга звичайна

життєвого циклу всіх дунайських

завершити свою міграцію до традиційних місць

престижної, але зараз незаконної

рівнем доходу, як і раніше несуть найбільшу

представники

(Acipenser stellatus), осетер російський (A.

осетрових. Це робить їх особливо

нересту. Ізольовані популяції осетрових можуть

діяльності. Правоохоронні органи отримали

загальну відповідальність за це, а також Сербія

потенційних споживачів ікри та жителів

gueldenstaedtii), стерлядь прнісноводна

чутливими до впливу фізичних бар’єрів,

відчувати негативні наслідки інбридингу та

підтримку у розбудові спроможності та

та Україна, одна з яких є кандидатом на вступ

регіонів Нижнього Дунаю та Чорного моря,

(A. ruthenus), осетер шип (A. nudeventris),

таких як греблі. Розташовані трохи нижче

втрати генетичної мінливості.

посиленні їхньої боротьби з

до ЄС, а інша – потенційним кандидатом.

які

браконьєрством, контрабандою та

Україна була першою з цих 4 країн, яка

рибальством, але все ж певним чином мають

незаконною торгівлею. Крім того, були

заборонила вилов осетрових у 2000 році. У

вплив на таку діяльність.

детально досліджені ринки ікри та м’яса

2019 році Сербія включила стерлядь до

і осетер європейський (A. sturio). П’ять з
них на даний момент класифікуються
МСОП як такі, популяції яких зазнають
критичних загроз, при цьому європейський
осетер уже вимер у Дунаї, а функціональне
вимирання осетра шипа обговорюється
серед експертів. Стан популяцій стерляді

осетрових, а основні зацікавлені сторони

переліку осетрових під постійною забороною

були поінформовані про вимоги

вилову. У 2021 році Болгарія продовжила

законодавства.

заборону вилову осетрових ще на 5 років, в

та

громадськості,

безпосередньо

не

зацікавлені
включаючи

займаються

той же час відповідне продовження ще

оцінюється як вразливий.

обговорюється в Румунії з початку 2021 року.

Надмірний вилов риби – у минулому
легальний, а зараз – нелегальний – є
основною прямою загрозою виживанню

7 ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ 6 КРАЇН ОБ’ЄДНАЛИСЯ НА

дунайських осетрових. Основною
причиною надмірного вилову є
© Evgeniy Polonskiy

надзвичайно висока економічна цінність
осетрової ікри. Існує також попит на

органи

© Milorad Drča

СТАЛИЙ ЗАХИСТ ОСЕТРОВИХ НИЖНЬОГО ДУНАЮ ШЛЯХОМ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВИЛОВУ ТА ТОРГІВЛІ ДИКОЮ РИБОЮ

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

БІЛЬШ НІЖ ЧОТИРИ РОКИ (2016-2020) ДЛЯ

Проект зосереджений на 3 ключових цільових

ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ ОСЕТРОВИХ

групах у Болгарії, Румунії, Сербії та Україні:

ОСЕТРОВІ ОСОБЛИВО ВРАЗЛИВІ ДО
ПЕРЕЛОВУ ВНАСЛІДОК ЇХ ТРИВАЛОГО
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТА ПІЗНЬОГО ТЕРМІНУ
ДОЗРІВАННЯ АЖ ДО 20 РОКІВ.
3

© WWF-Bulgaria

Після закінчення проекту

СПІЛЬНА ПРОЕКТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ З РИБАЛKАМИ

Після завершення проекту деякі рибалки
висловили бажання продовжувати звітувати
про зустрічі осетрових і підписали угоди про
використання смартфонів для цих цілей.
Таким чином, проект є доброю демонстрацією
спілкування та передачі досвіду між групами як

МОНІТОРИНГ ОСЕТРОВИХ РИБАЛКАМИ

збирати додаткову ринкову інформацію,
щоб сформулювати переконливу
ціннісну пропозицію для своїх клієнтів.
Загалом буде створено 35 сезонних
робочих місць та можливості
самостійного заробітку. Щонайменше на
27 домогосподарств та 75 осіб позитивно
вплине значне збільшення доходів (3091% порівняно з середнім показником по

всередині проекту, включаючи рибалок,

місцевості). У більшості залучених

неурядові організації (WWF), наукові установи,

рибальських спільнот вдалося виховати

технологічні компанії (американська компанія

почуття відповідальності стосовно

Відсутність емпіричних даних про стан

випущених осетрових були надіслано

BIOMARK надала безкоштовні теги для

альтернативних видів прибутку. Це

популяцій дунайських осетрових

команді проекту.

маркування осетрових на навчальних курсах

включало активну співпрацю підчас

для рибалок), так і між проектами, що

розробки ідей та надання інформації, що

фінансуються ЄС (проектом «Життя

також поширилося на бізнес -ініціативи,

створює фундаментальну проблему для

Хоча рибалки зобов’язані негайно

ефективного збереження осетрових.

звільнити виловлених осетрових як

© WWF-Bulgaria

За відсутності систематичного моніторингу прилов, але немає чіткого алгоритму як
в рамках проекту були випробувані
повідомляти відповідні органи чи де-

Тренінг рибалок, Ветрен, Болгарія

альтернативні підходи: залучення

небудь реєструвати ці улови, тобто їхня

науковому моніторингу під час проекту

рибалок до моніторингу осетрових риб.

згода на співпрацю з командою проекту

тепер може бути використані для

Застосовувалися два типи методів з

була повністю добровільною.

підтримки національних або

різними групами, що перетинаються:
цільове навчання рибалок науковому

РЕЗУЛЬТАТИ

моніторингу риби на Дунаї; а також

У період з липня 2018 року по вересень

моніторинг та звітування про прилов

2020 року рибалки, оснащені

осетрових риб за допомогою смартфонів

смартфонами, надіслали до WWF

уздовж Дунаю та узбережжя Чорного

Болгарії загалом 253 фотографії та відео

моря. Окрім збору даних про запаси

осетрових – 60 фотографій з Дунаю та

осетрових, іншими цілями було надання

193 із Чорного моря. Повідомлялося про

місцевим жителям певних бізнес навичок,

91 екземпляр осетрових усіх 4 існуючих

щоб збільшити їхні доходи, зміцнення

місцевих видів, а документація

зв’язків між рибалками і науковцями,

включала цьогорічок, молодих і

зменшення скептицизму щодо наукових

дорослих осетрових.

висновків (зокрема скорочення запасів
осетрових) та виховання почуття
відповідальності за захист осетрових.

Крім того, рибалки пройшли підготовку
для надання допомоги в будь-якій
майбутній діяльності, яка буде

Крім того, рибалкам надали шість

проводитися з численними видами

мобільних смартфонів, камери та

риби, за якими держава зобов’язана

геолокаційні присторої. Фотографії з

здійснювати контроль.

детальною інформацією про виловлених і

ініційовані самими рибалками за

MEASURES», який залучив двох підготовлених

підтримки проекту.

рибалок).

європейських програм моніторингу.

РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗАРОБІТКУ У РИБАЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ

Двоє підготовлених рибалок вже

Рибальські громади стикаються з

отримали контракти в рамках іншої

вагомими проблемами через їх високу

проектної ініціативи, яка

залежність від скорочення рибних запасів

співфінансується ЄС.

та обмеженого кола альтернативних

Таким чином, рибалки не лише були
залучені до дослідження осетрових риб,
але й покращили своє розуміння,
оцінку та почуття відповідальності за
збереження осетрових. У всьому регіоні
проекту рибалки почали відпускати
осетровий прилов і добровільно
повідомляти про це команді проекту та
владі. Це, безперечно, один із головних
успіхів проекту.

джерел доходу. Це призвело до бідності
та депопуляції в їх громадах. Змінам
перешкоджають труднощі з доступом
до фінансової підтримки, фрагментовані
та непослідовно інституціоналізовані
ринки та, зокрема, слабкий рівень
підприємництва. Через явну відсутність
інших варіантів заробітку на життя
продовжується надмірна експлуатація
запасів дикої риби, а в деяких випадках
це навіть включає незаконний вилов
осетрових.

Усі 24 рибалки, що пройшли навчання
© WWF-Bulgaria / Tihomira Metodieva

Тренінг рибалок, Болгарія

дунайським осетровим» та проектом «Interreg

БУЛО ЗІБРАНО 253 ФОТОГРАФІЇ З 91 ЗНАХІДКИ
ОСЕТРОВИХ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 24 РИБАЛОК
НАУКОВОМУ МОНІТОРИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ
СМАРТФОНІВ.

Тому є нагальною вимогою підвищення
економічної та соціальної стабільності в
громадах, позбавлених колишніх доходів
від вилову осетрових. Відкриття
можливостей для заміни доходу на

основі конкретних місцевих реалій
допоможе зменшити тиск на запаси
дикої риби.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для дев’яти громад Болгарії, Румунії,
Сербії та України розроблено 11 бізнеспланів.
Більшість запропонованих бізнес-ідей
зосереджені на послугах гостинності та
туризму. Сталий туризм — частково
заснований на осетрових як природній
спадщині — був визначений як
перспективна бізнес-можливість для
п’яти бізнес-ідей. Також було
запропоновано створити один осетровий
виставковий центр та два виробничі
підприємства.
Усі бізнес-плани засновані на місцевих
можливостях та наявних ресурсах.
Більшість підприємниств здатні вийти на
беззбитковість за 2-5 років.

ми матимемо змогу спостерігати

Ці підприємства знаходяться на різних
стадіях розвитку. У Румунії було
побудовано та обладнано заклад
харчування для гурманів на основі
свіжої риби, який зараз перебуває на
стадії тестування. Було отримано
невеликий грант на навчання
болгарських рибалок навичкам
обслуговування клієнтів і ведення бізнесу,
а також на адаптацію їхніх човнів для
подорожей по Дунаю. Інше підприємство
в Румунії спробує за допомогою
краудфандингу придбати електронні
велосипеди, які будуть здаватися в оренду
екскурсантам. У більшості підприємств

позитивні та стійкі результати в наших

є потреба отримати достатнє

Результати також підкреслюють
важливість роботи осетрових адвокатів,
які були ключовими в проекті «Життя
дунайським осетровим» у всіх чотирьох
цільових країнах. Встановлення та
підтримка довірливих стосунків з
рибалками, які виходять за межі об’єму та
тривалості проекту, є важливим фактором
для співпраці в майбутньому. Тільки тоді

фінансування, а у деяких -

спробах припинити швидке зникнення
осетрових.

СТАЛИЙ ЗАХИСТ ОСЕТРОВИХ НИЖНЬОГО ДУНАЮ ШЛЯХОМ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВИЛОВУ ТА ТОРГІВЛІ ДИКОЮ РИБОЮ

© WWF-Romania

11 БІЗНЕС-ПЛАНІВ РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ
ДЕВ’ЯТИ ГРОМАД БОЛГАРІЇ, РУМУНІЇ,
СЕРБІЇ ТА УКРАЇНИ.

Після закінчення проекту
Місцеві лідери є ключовим фактором у
формуванні почуття відповідальності у
громадах. Формувати довіру іноді
важко, але завжди важливо. Громади
часто спочатку вагаються і не бачать
можливостей для бізнесу. Найбільший
прогрес був досягнутий там, де
місцевий керівник (часто голова
рибальської асоціації) сприйняв ідеї
бізнес-плану і почав діяти. Однак у
деяких громадах активних лідерів та
повноцінних команд ще не визначено
чи сформовано.
Почніть з малого і розвивайтеся. Нові
бізнес починання планувалися
реалістичними, з низькими
інвестиційними витратами та
невеликими обсягами,
прогнозованими на стадії запуску.
Вони генерують досвід і впевненість,
залучають додаткове фінансування та
виступають в якості пілотів для більш
вагомих видів діяльності, що
приносять дохід. Тим не менш,
потрібен досвідчений та обізнаний
партнер , щоб надавати підприємствам
практичну підтримку для успішного
старту бізнесу.

5

БОРОТЬБА З БРАКОНЬЄРСТВОМ НА
ОСЕТРОВИХ РАЗОМ З ПРАВООХОРОННИМИ
ОРГАНАМИ

Після закінчення проекту
Поліпшення роботи правоохоронних
органів у країнах проекту
продовжиться шляхом надання їм
додаткової інформації щодо
законодавства про охорону дикої
природи. Цю потребу чітко висловили
експерти всередині та поза системою
під час реалізації проекту. Оскільки
все більше справ про дику природу
потрапляє до суду, для прокурорів
стає ще важливішим мати чітке
розуміння відповідного

спільно з органами влади

законодавства. У рамках проекту

пропозицій щодо їх подолання та


«Життя дунайським осетровим»

адвокація конкретних покращень.

підготовлено інформаційну брошуру з

196 зустрічей з 398 представниками

основною метою підвищення

ключових правоохоронних органів

обізнаності працівників прокуратури
щодо найважливіших питань, які

Болгарії, Румунії, Сербії та України

перешкоджають ефективному захисту

(рибних патрулів, поліції,

© Evgeniy Polonskiy

прикордонної служби, митниці

основному розглядаються в
Правоохоронці звільняють осетра, виловленого браконьєрським
способом

тощо), під час яких обговорювалися
проблеми та передовий досвід для
покращення правоохоронних та
слідчих процесів.


Виготовлення інформаційних
матеріалів, у тому числі 5 брошур та
3 навчальних відео, для підвищення
спроможності та підтримки роботи
співробітників правоохоронних

РЕЗУЛЬТАТИ
природи. Ця серйозна

правоохоронними органами було

правова прогалина була

досягнуто результатів, які значно

виявлена проектом, що

вплинули на політику в усіх країнах

призвело до внесення змін

проекту, зокрема:

до відповідного



Білуга, впіймана браконьєрами в Україні у 2016 році і знайдена співробітником прикордонної
служби Вилкове

Дунаю та Чорного моря.


посилення міжвідомчої співпраці та

ПОКРАЩЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАВОЗАСТУСУВАННЯ ©
Численні правоохоронні органи,

Лише у травні 2020 року румунські

відповідальні за контроль за виловом,

правоохоронні органи повідомили про

розведенням, торгівлею, експортом та

три випадки злочинів проти диких

імпортом осетрових, а також

тварин, пов’язаних із осетровими.

підприємства, магазини, ресторани чи

Правоохоронці знайшли в

ринки, що пропонують м’ясо чи ікру, були

рибальських сітках і згодом відпустили

залучені до цілеспрямованого розвитку

стерлядь, севрюгу та російського

спроможності та міжсекторальних

осетра. Це не перший випадок

активностей. Компетентні органи

браконьєрства осетрових у цьому

визначили нагальну потребу в

районі. У жовтні 2019 року румунська

покращенні співпраці між відомствами та

кілограмового браконьєрського осетра.

дії та методи їх виявлення та

Для посилення правового захисту

розслідування. Співпраця та ефективність

осетрових риб та його ефективного

правоохоронних органів важливіші, ніж
будь-коли, оскільки вже були серйозні
ознаки зростання браконьєрської
активності осетрових в регіоні проекту. У
Болгарії навесні 2020 року влада виявила
та конфіскувала сотні незаконних
осетрових колючих знарядь лову (гаків), з
яких було врятовано дві великі білуги.

спільної розробки можливих рішень
проблем правозастосування; і
регіональний семінар з



28 тренінгів для 22 правоохоронних
органів та навчальні візити 34
посадових осіб до закордонних
інституцій, в результаті чого в
рамках проекту пройшли навчання

суттєві правові зміни щодо
обмежень на вилов риби

WWF щодо виявлення

(снастей) у районі дельти

незаконної діяльності та

Дунаю та набув чинності

порятунку вилучених

«Національний план дій

осетрів, які ще були живі;

щодо осетрових риб» із

В Сербії була введена

детальними заходами. В



понад 600 співробітників
правоохоронних органів.
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Більшість справ, які в кінцевому
підсумку призводять до

і

Україні триває робота з

в

охорони осетрових,

доходять до судового розгляду,

оскільки новий закон про

закінчуються незначними

проведеної спільно WWF та

посилення покарань за

покараннями та майже не мають

промисловими і

злочини, пов’язані з

любительськими

осетровими, пройшов

рибалками;

перше читання у Верховній

матеріалів WWF для прокурорів і

У грудні 2020 року в

Раді, а на основі інформації,

слідчих, за яким очікуються подальші

Болгарії на 5 років

доступної на початку 2021

ключові комунікації та спільна

продовжено повну заборону

року, процедура прогресує.

на

вилов

стерляді

результаті

координації та співпраці.

тварин у чотирьох цільових країнах.

В Україні було внесено

включаючи добрі робочі

торгівлю

сприяння важливої транскордонної




відносини з експертами

заборона

представниками сусідніх країн для

поліція дельти Дунаю врятувала 200

отриманні сучасних знань про незаконні

Національні семінари для

розслідувань, щоб виявити реальні

законодавства для митниці;

Посилення контролю та
вилучення остерових,

осетрових у басейні Нижнього

адміністративних судах, і мало
масштаби злочинів проти диких

В результаті активізації співпраці з

органів, відповідальних за охорону
© M. Yakovlev - Danube Biosphere Reserve

осетрових. Наразі такі справи в

кампанії,

на промисловий вилов



У Румунії була підписана

кримінального переслідування та

суттєвих наслідків для винних у
злочинах проти дикої природи. Це
перший із серії інформаційних

діяльність після завершення проекту
(в рамках проекту SWiPE - Успішне
розслідування злочинів проти диких

осетрових риб; у Румунії

міжвідомча угода між усіма

тварин у Європі в рамках проекту

відповідальне міністерство

відповідними

LIFE; LIFE19 GIE/BG /000846).

застосування були проведені наступні

запропонувало

правоохоронними

заходи:

продовження заборони на

органами, і з’явилися



Оцінка національного
законодавства і нормативних
актів, стандартів і процедур
для виявлення у них
прогалин або перешкод,
формулювання

ПРОТЯГОМ ПРОЕКТУ ПРОВЕДЕНО 196 ЗУСТРІЧЕЙ З
398 ПРЕДСТАВНИКАМИ КЛЮЧОВИХ
ПРАВООХОРОННИХ УСТАНОВ БОЛГАРІЇ, РУМУНІЇ,
СЕРБІЇ ТА УКРАЇНИ.

СТАЛИЙ ЗАХИСТ ОСЕТРОВИХ НИЖНЬОГО ДУНАЮ ШЛЯХОМ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВИЛОВУ ТА ТОРГІВЛІ ДИКОЮ РИБОЮ



риболовлю без кінцевого

ознаки того, що з 2021 року

терміну дії;

тимчасова заборона на

Українська митниця тепер

вилов і торгівлю

офіційно відповідає за
прикордонний контроль
перевезень об’єктів дикої

осетровими рибами буде
продовжена як необмежена
заборона.
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Дунаю сербська команда запустила
віртуальну виставку про осетрових. Ця
унікальна виставка під назвою «Осетри:

ВАЖЛИВІСТЬ МОЛОДІ ТА ВОЛОНТЕРІВ
В ЗАХИСТІ ОСЕТРОВИХ

мігруючий скарб Дунаю» була створена
WWF-Adria та партнерами місцевої
громади з Неготина, щоб надати людям
інформацію про важливу роль, яку
спільноти можуть відігравати у
забезпеченні виживання цих
надзвичайних видів.
У Болгарії проводяться цікаві свята,

ОСЕТРОВА ВАРТА – ВОЛОНТЕРСЬКІ

включаючи спостереження за
допомогою телескопа, покази

ПАТРУЛІ НА ЗАХИСТІ ОСЕТРОВИХ
«Осетрова варта» була започаткована в
українській дельті Дунаю з 2017 по 2020
рік як мережа волонтерів для підтримки
правоохоронних органів підчас
патрулювання для виявлення та
запобігання браконьєрству осетрових.
Волонтери пройшли теоретичну та

документальних фільмів, інтерактивні
навчальні ігри та щорічно (з 2017 по

спеціально створеними навчальними

2019 рр.) у кількох містах на узбережжі

відео та презентаціями в інтернеті.

Чорного моря проводилися арт-

РЕЗУЛЬТАТИ

інсталяції, присвячені серпневому
повному місяцю, також відомому як

Місії Осетрової варти виявилися

«Осетровий місяць».

ефективним внеском у захист осетрових

3D осетер є однією з постійних

під час їхньої міграції вниз за течією.

практичну підготовку та брали участь у

Під час спільного патрулювання з

польових місіях із захисту осетрових на

правоохоронними органами волонтери

© WWF-Ukraine

шляхах їх міграції. Ці місії стали

виявили та вилучили незаконні

можливими завдяки ключовим

знаряддя лову та звільнили з сіток 6

Після закінчення проекту

дорослих осетрових риб, випустивши їх

В результаті партнерства,

назад у річку. Місцеві правоохоронні

налагодженого з Дунайським

органи все активніше залучалися і

біосферним заповідником, було

почали організовувати спеціальні

досягнуто домовленості, що установа

патрулем і Чорноморським

патрулі під час місій Осетрової варти.

поступово активніше долучатиметься

У рамках проекту було організовано

рибоохоронним патрулем.

Волонтери активно брали участь у

до організації. У липні 2020 року ДБР

кілька заходів, підтримано школи та еко-

З червня 2017 року по липень 2020 року

суспільному житті Вилківської громади

спільно з WWF організував 4-у місію.

клуби та надано добірку освітніх видань,

- головної рибальської громади в дельті

5-а місія (у 2021 році) планується за

партнерствам: з Дунайським біосферним
заповідником, Державною прикордонною
службою; Одеським рибоохоронним

відбулося чотири місії, у яких волонтери
супроводжували партнерські державні
інституції в їх правоохоронній діяльності

Дунаю, та фокусували увагу місцевих
жителів на проблемах осетрових та їх
охороні. Мешканці оцінили

та допомагали вченим Дунайського

зацікавленість і самовідданість людей з

біосферного заповідника у моніторингу

інших куточків країни, що сприяло

природного відтворення осетрових.

визнанню ними природоохоронної

Місії включали активності починаючи

цінності місцевих осетрових.

від навчання на місці і закінчуючи

атракціонів Центру відвідувачів
© WWF-Ukraine / Inna Hoch

ще більш активного залучення
Дунайського біосферного

Вилковому, в Україні, де осетер є

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ З РИБОЛОВНИХ
ГРОМАД

органи оцінюють переваги цієї

ознайомити їх з альтернативними

діяльності та продовжують її

варіантами доходу та перспективами

підтримувати. Серед потенційних

існування.

збереження високоефективної
волонтерської програми в дельті
Дунаю.

символічним видом.

асфальті, демонстрації природного
розміру білуги, майстер-класи з
фотоколажу і навіть триатлон,
включаючи їзду на велосипеді,
байдарках і біг.

щоб максимально залучити молодих
часто складні місцеві умови та

значний інтерес, що забезпечить

річки Дунай, конкурс малюнку на

НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО, ПЕРЕКЛАДЕНЕ 5
МОВАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ,
ТА ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА ДОСТУПНІ
ПІСЛЯ КІНЦЯ ПРОЕКТУ

членів рибальських громад з огляду на

заповідника. Місцеві правоохоронні

волонтерів ця активність викликає

Дунайського біосферного заповідника у

Щороку під час реалізації проекту
команда проекту відзначала разом із
© WWF Adria - Serbia / Vesna Maksimovic

рибальськими громадами та їх

Після закінчення проекту

РЕЗУЛЬТАТИ

Усі інформаційні матеріали, створені

Тульчі, Прахово, Вилкове та Кілії взяли

Серед найактивніших молодих людей

зокрема навчальний відеоролик,

участь у заходах, де виступали місцеві

були представники клубів «Активна

перекладений 5 мовами (англійською,

танцювальні та дитячі вокальні

молодь за Дунай» та «Осетровий клуб» в

болгарською, румунською, сербською

колективи, інтерактивні проводилися

Румунії, які не лише дізналися про

ігри, фотовиставки про багату фауну

особливості осетрових під час літніх

наймолодшими членами День Дунаю.
Діти та молодь з Белене, Русе, Юрилівки,

таборів у Тульчі, а й побудували каноє,

© WWF-Ukraine / Mila Arsenyuk

взяли участь у тренуваннях, провели

під час проекту, залишаються
доступними після його завершення,

та українською), освітні пакети про
осетрових для студентів та викладачів
та віртуальна виставка.
Високомотивовані молодіжні клуби
та шкільні ініціативи продовжать

«Годину Землі» в Галаці та Юрилівці та

підвищувати обізнаність про

виготовили ілюстрований буклет про

збереження осетрових у своїх

осетрових.

громадах. Партнери проекту (WWF та

У 2020 році команда проекту мала

підтримувати.

DDBRA) продовжуватимуть їх

адаптовуватися до поточних обмежень
COVID-19 і замість традиційного Дня

© WWF-Ukraine / Inna Hoch
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

періоду опитування (за винятком

споживачів до порушення правил

Сербії, де до 1 січня 2019 року вилов

Широкомасштабне дослідження ринку

маркування та імпорту CITES і до

та торгівля стерляддю розміром

осетрового м’яса та ікри

незаконної торгівлі виловленими в

понад 40 см були законною).

дикій природі осетрами показують, що

РЕЗУЛЬТАТИ

виживання диких осетрових, які

Опитування показало, що незаконний

регіоні залежатиме від постійних і

вилов риби та торгівля продуктами з

посилених зусиль щодо зменшення

диких осетрових надзвичайно поширені

загрози торгівлі дикими осетровими.

продемонструвало наявність торгівлі
осетровими в Нижньо-Дунайському
регіоні та вперше підтвердило
масштаби браконьєрства та
нелегальної торгівлі осетровими в
Болгарії, Румунії, Сербії та Україні.
Зразки м’яса осетрових риб та ікри
були зібрані під час закупок з
ресторанів, магазинів, ринків,
аквакультурних закладів, рибалок або
інтернет-постачальників у всіх
чотирьох країнах з жовтня 2016 року
по липень 2020 року. Метою було
зрозуміти поточну ситуацію в різних
секторах ринку. Зразки були
проаналізовані за допомогою
генетичного аналізу, щоб
ідентифікувати види осетрових або
гібриди, з яких вони отримані. Вони
також були проаналізовані на
ізотопний склад, щоб визначити, чи

на регіональному рівні. Ізотопний аналіз
показав, що продукція з диких
осетрових риб продавалася в усіх
чотирьох країнах, причому 27 з усіх 145
зразків (19%) виявилися дикого
походження. З цих незаконно
отриманих зразків 25 були м’ясом, а 2 –
ікрою. 17 зразків ікри (12% від усіх
зразків і 29% від усіх зразків
ікри) було продано з порушенням
правил торгівлі дикою природою CITES

Після закінчення проекту
Партнери проекту повідомили про
свої основні результати відповідним
національним агенціям, ЄС та

Як «вайтвошинг» (продаж диких

міжнародним органам, і були

осетрових продуктів, неначе вони

зроблені наступні рекомендації щодо

отримані з риби, вирощеної в

майбутніх дій: посилення

аквакультурі), так і «блеквошинг»
(продаж аквакультурної продукції, яка

аквакультурних джерел. У деяких

насправді походить з диких осетрових), а

випадках також можна було визначити

також різні інші форми шахрайства були

їх географічне походження. Ця

виявлені під час досліджень (м’ясо

виняткова комбінація двох

іншої риби, що продається як осетер, або

вперше зрозуміти широкий спектр
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та ЄС.

були зразки з диких або

криміналістичних методів дозволила

знаходяться під загрозою, в цьому

штучно виготовлена ікра). Широкий
спектр протиправних дій, від обману
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БОРОТЬБА З НЕЛЕГАЛЬНИМ РИНКОМ ОСЕТРОВИХ У
НИЖНЬОМУ ДУНАЮ ТА ЧОРНОМОРСЬКОМУ БАССЕЙНІ

моніторингу внутрішньої торгівлі;
покращене маркування відповідно до
вимог CITES; активізація
транскордонного та міжвідомчого
співробітництва; посилення
прикордонного контролю;
найсучасніший криміналістичний
аналіз і багаторазові ринкові
дослідження.

незаконної діяльності, спрямованої на
осетрових. У всіх чотирьох обстежених
країнах вилов осетрових риб і торгівля
ними були незаконними протягом

ОСЕТРОВИХ ПРОДАВАЛИСЯ В ВСІХ 4 КРАЇНАХ,
ПРИЧИМ 27 З УСІХ 145 ЗРАЗКІВ МАЛИ ДИКЕ
ПОХОДЖЕННЯ.

© WWF-Bulgaria / Borislava Margaritova

WWF та партнери проекту вдячні за фінансову підтримку Європейській
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виключно WWF та партнерам проекту.
За додатковою інформацією звертайтеся за адресою:
sturgeons@wwf.at

WWW.DANUBE-STURGEONS.ORG

ІЗОТОПНИЙ АНАЛІЗ ДОВІВ, ЩО ПРОДУКТИ З ДИКИХ

