
Биология на есетрите в река Дунав 

ЗНАЕМ 
МАЛКО
ЗА ОСНОВНИТЕ 
МЕСТООБИТАНИЯ 
НА ЕСЕТРИТЕ 
В РЕКА ДУНАВ

Есетрите са се появили като група 
преди около 200 милиона години и 
тъй като са преминали през малко 
морфологични изменения, са се 
превърнали в „живи изкопаеми“. 
Те се характеризират с дълъг жизнен 
цикъл, поносимост към големи 
колебания на температурата и 
соленост на водата. 27-те 
представители на сем. Есетрови 
(Acipenseriformes) се срещат в 
северното полукълбо, където обитават 
реките, езерата и крайбрежните води 
на Европа, Азия и Америка.   
Есетрите се отличават с продълговато 
цилиндрично тяло, удължен горен 
лоб на опашната перка и удължен 
рострум, по който има много 
чувствителни клетки. Те нямат 
люспи, но по кожата имат костни 
шипчета. Есетрите могат да живеят до 
над 100-годишна възраст и да 
достигнат над шест метра дължина.

Миграция нагоре по течението 
на река Дунав 

Пет от шестте видове есетрови риби, 
обитаващи басейна на река Дунав, 
живеят  в Черно море и навлизат в 
Дунав, за да хвърлят  хайвера си. В 
миналото руската есетра, пъстругата, 
атлантическата есетра (много рядък 
вид, който вече е изчезнал от р. 
Дунав), шипът и белугата редовно са 
мигрирали нагоре по течението, като 
някои са стигали до Виена и по-далеч. 
Тази миграция обаче е била 
прекъсната от хидровъзела „Железни 
врата“, намиращ се в сръбски и 
румънски води. Днес миграцията на 
тези видове може да бъде 
наблюдавана само в Долен Дунав. 
Чигата, от друга страна, е изцяло 
сладководен вид, който предприема 
само кратки миграции за хвърляне на 
хайвер.

ПРОЕКТЪТ Е 
ФИНАНСИРАН 
ПО ПРОГРАМА 
LIFE НА ЕС

Консервационни дейности 
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БИОЛОГИЯ НА ЕСЕТРИТЕ В РЕКА ДУНАВ 

Поведение при размножаване 
Повечето есетрови риби в река Дунав се размножават от пролетта до началото на 
лятото в широк температурен диапазон (от  6° до 25°С). Някои видове навлизат в 
река Дунав през пролетта, а други — през есента или зимата. Рибите навлезли през 
зимата прекарват този сезон в реката, зимувайки в по-дълбоки участъци.  
Те хвърлят хайвера си нагоре по течението през годината след навлизането в 
реката. Пролетните екземпляри не зимуват в реката и навлизат единствено, когато 
температурите започнат да се повишават. 

Наблюденията върху някои популации показват, че есетрите посещават едни и 
същи места за размножаване всеки път, когато навлязат в реката за хвърляне на 
хайвера си. „Привързаността“ към мястото за размножаване може да е свързана с 
факта, че есетрите оцеляват в реката благодарение на генетично отпечатана в 
по-ранен етап на развитие стратегия за оцеляване, адаптирана към конкретен 
участък от реката.

Жизненият цикъл на есетрите  е много дълъг и те съзряват полово между третата и 
20-тата си година, като повечето женски риби не хвърлят хайвер всяка година. 

При есетрите се наблюдава тенденция към хибридизация. Тази тенденция 
нараства, когато местообитанията за размножаване са изгубени и различните 
видове се ограничават само до няколко подходящи места или когато даден вид е 
по-рядък в сравнение с друг.

Местообитания за размножаване 
За точното местоположение на основните местообитания на есетрите в басейна на 
река Дунав се знае малко. Подходящите местообитания за размножаване са 
жизненоважни за възпроизводството на Acipenseriformes. Местата за хвърляне на 
хайвер обикновено са твърди повърхности, покрити с глина, чакъл и речни 
камъни, изпъстрени с много процепи, в които ларвите намират защита от 
хищници или от прииждане на реката. Местоположението на местата за хвърляне 
на хайвер е различно според хидроморфологичните характеристики на 
различните участъци от реката.  Дълбочината на водата в тези места варира от 
няколко метра до 26 м, а необходимата скорост на течението е доста висока, което 
позволява широко разпръскване на оплодените яйца. Яйцата са лепкави и 
полепват обикновено по грапави субстрати на дъното, във води с ниска скорост на 
течението. Те остават там докато не се развият в ларви и започнат да се хранят. 

Режимът на водния поток и температурата на водата са важни фактори за 
развитието в ранните етапи от живота на есетрите.  Колебанията в нивото на 
водата, което се дължи на управлението на водния поток от водноелектрическите 
централи, може да има отрицателен ефект върху хвърлянето на хайвера и 
успешното размножаване при възрастните индивиди.

Хранене
Есетрите имат тактилни мустачки, разположени на предната част на устата, които 
могат да се удължават настрани и напред, и удебелени устни, с които те намират 
храна. Очите им са малки и се счита, че не им помагат много за определяне на 
местоположението или за улавяне на плячка.

Повечето есетрови видове се хранят с дънни  безгръбначни — насекоми, ларви на 
насекоми, прешленести червеи и черупчести организми, а понякога и с дънни 
риби. Някои видове намаляват храната или дори спират да се хранят по време на 
миграцията в сладководни басейни. 

МОРУНА / HUSO HUSO

ПЪСТРУГА / 
ACIPENSER STELLATUS

ЧИГА / 
ACIPENSER RUTHENUS

ШИП / 
ACIPENSER NUDIVENTRIS

АТЛАНТИЧЕСКА ЕСЕТРА / 
ACIPENSER STURIO

РУСКА ЕСЕТРА / 
ACIPENSER GUELDENSTAEDTI

ESETRI.WWF.BG

За повече 
информация: 
esetri.wwf.bg

Проектът „Съвместни действия за 
повишаване на осведомеността относно 
свръхексплоатацията на дунавските 
есетри  в Румъния и България“ има 
за цел да се справи с незаконния улов 
на есетрови риби, основната пряка 
заплаха за тяхното оцеляване.

За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим 
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

Защо сме тук

wwf.bg 


