
ПРОЕКТЪТ Е 
ФИНАНСИРАН 
ПО ПРОГРАМА 
LIFE НА ЕС

Заплахи за есетровите риби

Появили се преди 200 милиона 
години, есетровите риби са древен 
вид мигриращи риби, които днес 
са на ръба на изчезването. 
Басейнът на река Дунав е запазил 
някои от най-важните популации 
на есетрови риби в света, като 
Румъния и България притежават 
единствените все още 
жизнеспособни популации от диви 
есетрови риби в Европейския съюз. 
Есетровите риби в река Дунав 
играят важна роля като индикатор 
на здравите екосистеми. Те живеят 
най-вече в Черно море, като 

мигрират нагоре по течението на р. 
Дунав, за да хвърлят хайвера си. 
Достигат дължина до 6 метра и 
възраст до 100 години.

Незаконният улов — главно заради 
техния хайвер — е основната пряка 
заплаха за оцеляването на 
дунавските есетрови риби. Чрез 
финансиране от програма Life+ на 
Европейския съюз, WWF работи 
срещу тази заплаха. Загубата на 
местообитанията и нарушаването 
на миграцията за хвърляне на 
хайвер са допълнителни заплахи, 
срещу които WWF работи. 
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ВИДА ДУНАВСКИ 
ЕСЕТРИ СА КРИТИЧНО 
ЗАСТРАШЕНИ 

Консервационни дейности 



За повече 
информация: 
esetri.wwf.bg

ЗАПЛАХИ ЗА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ

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.

Свръхуловът и търговията с хайвер
Свръхуловът — някога законен, а сега не — е основната пряка заплаха за оцеляването 
на дунавските есетрови риби. Поради дългия си жизнен цикъл и късна зрялост 
есетровите риби са особено уязвими от свръхулов, като възстановяването им отнема 
много години.

През 2006 г. Румъния е първата страна в региона, която обявява забрана за улов на 
есетрови риби. 10-годишната забрана изтича през 2015 г. Българските власти 
последваха този пример и през 2011 г. е обявена едногодишна забрана, удължена 
по-късно до 2015 г.

Тъй като уловът на есетрови риби в момента е незаконен, събирането на достоверни 
факти е трудно и голяма част от информацията е анекдотична. Въпреки забраната, 
бракониерството изглежда продължава да бъде широко срещано. Това става ясно от 
първото по рода си проучване на пазара на хайвер в Румъния и България, проведено от 
WWF през 2011-2012 г. Според доклада, въпреки благоприятното законово положение 
в двете държави, провеждащите проучването са имали няколко възможности да 
закупят незаконен хайвер в Румъния и България.

Основната причина за свръхексплоатацията е изключително високата икономическа 
стойност на хайвера на есетровите риби. Черните пазари в целия регион са в разцвет, а 
незаконен хайвер от България и Румъния може да се намери в няколко други държави 
— членки на ЕС.

„Железни врата“ и нарушаване на миграцията 
Миграцията за хвърляне на хайвер е неразделна част от естествения жизнен цикъл на 
всички дунавски есетрови риби. Това ги прави особено чувствителни към 
въздействието на физическите бариери, като например язовири. След изграждането на 
язовирни стени, пространството на рибите е ограничено и те не могат да завършат 
своята миграция към местата за хвърляне на хайвер. Затворените популации започват 
да страдат от близкородствено кръстосване и загуба на генетично разнообразие. 

Разположен точно под пролома Железни врата (Джердап) между Румъния и Сърбия, 
„Железни врата” е най-големият язовир с водноелектрическа централа и система от 
резервоари по цялото поречие на Дунав. Състои се от два основни язовира, „Железни 
врата” I и II, построени на 942 км и 863 км от началото на реката, и реално 
ограничаващи мигриращите есетрови риби до 863 км от реката, откъсвайки важни 
места за хвърляне на хайвер в средното течение на р. Дунав.

Загуба на местообитания  
Есетровите риби са много чувствителни към промяна на местообитанията. 
Променените местообитания могат да повлияят непосредствено върху навиците при 
хвърлянето на хайвера, зимуването и храненето и в крайна сметка да доведат до  
изчезването на рибите. Повечето есетрови риби днес хвърлят хайвера си в чакълестите 
брегове на долното течение на р. Дунав, където снасят лепкавите си яйца преди да 
мигрират обратно в Черно море. Хвърлянето на хайвера се извършва в дълбоки води, 
при температура минимум 9—15°C. 

Популациите на есетрови риби са най-сериозно засегнати поради драматичната загуба 
на местообитания в басейна на река Дунав. Изправянето и канализирането на реката, и 
изграждането на диги по бреговете с цел предотвратяване на наводнения, е довело до 
драматична загуба на 80 % от естествените заливни площи и влажни зони, които са 
част от речната система. Навигационните коридори са друга основна заплаха за 
местообитанията на есетровите риби, най-вече поради дейности, свързани с 
издълбаване, изправяне и драгиране на речното дъно.

ЯЗОВИРЪТ 
„ЖЕЛЕЗНИ 
ВРАТА”
ОТКЪСВА ВАЖНИ 
МЕСТА ЗА ХВЪРЛЯНЕ 
НА ХАЙВЕР В СРЕДЕН 
ДУНАВ

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

Защо сме тук

wwf.bg 

ESETRI.WWF.BG


