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Introduction
Въведение

Въведение

Е

сетрите са едни от най-древните видове на Земята – те
са се появили преди 200 милиона години, когато по
планетата все още са бродели динозаври. От тогава до
сега са се образували планински вериги, въздигали са
се и са падали цели империи, но есетрите са продължили да
живеят и процъфтяват в моретата и мътните води на големите
реки. Съществуват 27 вида есетрови риби, които се срещат
само в Северното полукълбо. В река Дунав някога е имало
шест вида есетри. Сега поради многостранния и неумолим натиск, оказван от човешката дейност, един от тези видове вече
е изчезнал от региона, още един се очаква да бъде сполетян
от същата съдба, три вида са критично застрашени, а един е
уязвим. През изминалия век есетрите са престанали да бъдат
доминиращи видове в река Дунав и в момента са на прага на
изчезването. Настоящият проект цели преодоляването на
проблема с бракониерството в Долен Дунав, където са оцелели
последните жизнеспособни популации на тези риби.
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Основни заплахи
за есетровите риби
© iStockphoto
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Основни заплахи за есетровите риби

© Tutrakan History Museum

„Някои хора смятат есетрите за грозни.
Това не го разбирам. Есетрите може да
не са особено красиви, но са невероятно
забележителни създания. Възрастните
есетри обикновено живеят в морето, но
мигрират в сладки води далече нагоре по
течението на реките, за да хвърлят хайвера си. В миналото дунавските есетри
са стигали от Черно море чак до Виена
и дори до Германия. Изминавали са по
2000 километра! Но такива миграции
отдавна вече са невъзможни.“

© WWF

В

днешно време миграцията
на есетрите от Черно море
е прекъсната от хидроенергийния комплекс „Железни
врата” между Сърбия и Румъния и
много от старите им места за размножаване са унищожени. Освен това
строителните дейности и дрегирането, свързани с корабоплаването,
разрушават речното дъно, където
живеят есетрите. През последните 50
години Дунав e изгубил почти 80%
от крайречните си гори и заливни
тераси. Това е причинило проблеми като значителна еутрофикация
и замърсяване, които са нанесли
сериозни вреди на много дунавски и
черноморски видове, включително и
на есетрите.
Предприети са няколко зарибителни проекта с хибридни есетри или
индивиди, внесени от Русия, като
това създава допълнителна заплаха
за местните популации. Тези индивиди се смесват с местните видове и се
конкурират с тях за храна.

Свръхексплоатация
Свръхуловът е основната пряка
1

заплаха за популациите на есетрите в Черно море и в Дунав.
Есетровият хайвер е изключително
скъпа стока. Цената му на черния
пазар в региона достига 500 евро на
килограм, а българският и румънският участък на река Дунав са едни
от най-бедните райони на ЕС. Освен
това уловът на есетри е традиционно
залегнал в местната култура и често
е в конфликт със законодателството.

Юта Ярл, мениджър на проекта

Още преди забраната вече бяха ясни
проблемите, причинени от свръхулова. Според официалните данни в
Румъния между 2002 и 2005 г. уловът
на моруна е намалял с 60%, уловът
на пъструга – със 72,5%, а уловът на
руска есетра – с 99%. Тези данни са
стряскащи, особено в комбинация с
липсата на систематична научна информация и мониторинг на популациите в Черно море и река Дунав.
Драматичният спад в улова на есетри
доведе до въвеждането на мораториум. От 10 години в Румъния е забранен
риболовът на есетри, а същата забрана
беше наложена в България през 2011 г.
Въпреки тези мерки бракониерството
и незаконната търговия все още представляват значим проблем.

„Събирането на систематична научна
информация е от съществено значение
за гарантирането на адекватни мерки
за опазване на есетрите. Още по-важно
е, че природата няма граници, така че
всички страни, които споделят този
скъпоценен ресурс, трябва да предприемат координирани и целенасочени
действия, за да помогнат на дивите
популации от есетри да се възстановят
– за доброто на екосистемите и хората,
които живеят по бреговете на Дунав.“
Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България

„В района на Долен Дунав уловът на
есетри е бил традиционна дейност и
много местни хора са се прехранвали
по този начин. Но сега незаконният
улов за хайвер води до изчезването на
видовете въпреки пълната забрана за
улов на есетри, наложена в България и
Румъния. Но все още не е твърде късно и
можем да помогнем на есетровите популации да се възстановят, ако всички
заедно работим за това.“
Ориета Хуля, програмен ръководител на WWF Румъния

“Оценка на потенциала за възстановяване по поречието на река Дунав и основните притоци”, Ориета Хуля, Улрих Шварц, Виена 2010

Есетрите. Запази дунавското богатство

7

Основни заплахи за есетровите риби

Всички видове есетрови риби са
защитени от Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която влиза в сила през
1998 г. Всички есетри и есетрови
продукти трябва да са придружени
от документи по CITES за международна търговия и хайверът трябва
да е етикетиран в съответствие
с изискванията на CITES. Всички
продукти, които постъпват на
европейския пазар, трябва да са с
етикети по CITES.

Уловът на есетри е забранен и в
останалите черноморски страни.
Турция забранява улова на есетри
с тегло под 10 кг през 1958 г., а от
1996 г. вече има пълна забрана за
улов на есетри. В Украйна забраната важи от 1996 г., а в Грузия – от
1967 г. През 1985 г. Русия въвежда
забрана за улов на моруна в Азовско море, а от 2005 г. е наложена
забрана за улов на всички видове
есетрови риби в Черно море. Също
така Русия обмисля да разшири
забраната и върху Каспийско море.

Но тези мерки са ефективни само при упражняване на
достатъчен контрол върху спазването на забраната.

„Незаконната търговия с хайвер не
е само природозащитен проблем.
Тя е свързана с контрабандата
и организираната престъпност,
със загуба на приходи от данъци в
засегнатите държави, а също и с
ветеринарно-здравни проблеми.“
Каталин Кече-Наги от TRAFFIC
(Мрежа за мониторинг на търговията с видове от дивата природа)

„Новата тенденция е да се опакова
хайверът като произведение на изкуството – кутиите се оцветяват, за
да приличат на нещо друго.“
Яп Райнхауд, специалист по CITES и съответното
европейско законодателство, лектор на обучения
за властите, проведени по време на LIFE проекта

© iStockphoto

Проблеми с контрола
И в двете държави ситуацията
с контрола по прилагането
на забраната и вътрешната
и международната търговия
е усложнена. Многобройни
институции отговарят за
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различните аспекти в опазването
на есетрите. Например
националните агенции за
рибарство и аквакултури имат
задължението да прилагат
забраната по реката, контролът

върху незаконната търговия през
границата е в юрисдикцията
на митническите власти, а пък
трафикът на есетрови продукти се
контролира от Гранична полиция.
На вътрешния пазар агенциите
за безопасност на храните
имат задачата да проследяват
дали есетровите продукти са с
незаконен произход. Преди нашия
проект мерките за опазване на
есетрите не бяха сред основните
приоритети на тези институции,
помежду им нямаше добра
координация, а трансгранично
сътрудничество на практика
липсваше.

Проектът

Проектът

© Cristian Mititelu Raileanu
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Проектът

С

ъвместни действия за повишаване на осведомеността
относно свръхексплоатацията на дунавските есетри в Румъния и България” (“Есетрите. Запази
дунавското богатство”) беше съвместен проект на WWF България, WWF
Румъния и WWF Австрия. Той беше
фокусиран върху основните проблеми,
които възпрепятстват адекватното
опазване на есетровите риби. Проектът
беше финансиран наполовина от Life+
и WWF и беше на обща стойност 770
836 евро. Благодарение на специфичния подход, включващ всички заинтересовани страни и адаптиране към
техните интереси и нужди, постигнахме ангажирането им в рамките на
проекта, а също и след неговия край.

Есетрови
адвокати
Есетровите адвокати бяха най-новаторската и една от най-успешните ни
инициативи. Есетровите адвокати са
експерти, които познават и разбират
предизвикателствата, пред които са
изправени местните общности, и имат
задачата да обменят информация за

„Есетрите са толкова забележителни и хем е хубаво, хем тъжно да видиш как едно време са били част от
живота по Дунава. Малко са рибарите, които не мечтаят да хванат
големите риби, но в същото време
хората, които изкарват прехраната
си с риболов, ясно осъзнават, че нещо
трябва да се промени. Повечето рибари искат да видят как есетрите се
завръщат, но не разбират как могат
да бъдат част от решението.“
Веселин Коев, есетров адвокат от WWF България

есетрите, като повишават осведомеността по проблемите, които срещат,
и променят нагласите на рибарските
общности към бракониерството. Те
посетиха рибарски селища в българския и румънския участък на Дунав и
говориха с рибарите. Тяхната мисия
беше да създадат връзки с тези общности, да бъдат източник на информация за опазването на есетрите и да
събират техните мнения, проблеми,
опасения и предложения. Рибарите
познават реката по-добре от всеки
външен човек, много от тях са наследили своята професия от предците си,
а това прави мнението им изключително ценно. От друга страна някои
от тях участват и в бракониерска
дейност.

От 2012 до 2015 г. eсетровите адвокати посетиха 34 рибарски селища в
България и Румъния и се срещнаха с
повече от 500 рибари. Работата беше
трудна и на някои места стартът беше
обезкуражаващ. Първоначално имаше
недоверие към екипите на WWF – някои рибари не искаха да ги асоциираме
с незаконни дейности, а други смятаха,
че имаме скрити мотиви.
Въпреки това есетровите адвокати не
се отказаха. Свързахме се с рибарските
дружества и местните власти и ги запознахме с мисията на проекта – да разпространява информация за опазването
на есетрите. От двете страни на реката
eсетровите адвокати бяха представени
на общностите и чрез последователна
комуникация успяхме да преодолеем
първоначалното недоверие.
Освен това нашите информационни
материали (брошури с факти и наръчници за рибари с подробна информация за разпознаването на различните
видове и какво да се предприеме при
случаен улов на есетри) бяха добре
приети. Материалите, които раздавах
ме при срещите с рибарите, помогнаха
за разчупването на леда.
Знанията и нагласите на рибарите и
на другите заинтересовени страни по
отношение на есетрите и мерките за
опазването им бяха изследвани чрез
провеждането на анкета в началото
и края на проекта, като накрая бяха
сравнени резултатите от двете анкети.
„Моята роля е да посещавам рибарските общности, да събирам информация
за риболова, проблемите на рибарите
и решенията, които те намират, а от
своя страна да им давам най-новата
информация по темата. След това тази
информация се представя на властите и
заедно се опитваме да намерим най-добрите решения за природата и хората.
Защо им трябвам аз като есетров адвокат? Защото през последните няколко
години диалогът между рибарите и
властите не беше особено ефективен.“

© WWF
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Георге Каракас, есетров адвокат от WWF Румъния

Проектът

Обучения за
алтернативни
доходи
След като вече беше осъществена
връзката с помощта на eсетровите
адвокати и интересът към опазването
на есетрите беше събуден, трябваше да
дадем на рибарите нещо осезаемо, някакво решение за тяхното трудно положение, за да гарантираме трайния
ефект на нашите усилия. Дунавският
регион е слабо развит икономически и
много рибари се нуждаят от доходите
си от рибарство, за да преживяват.
Улавянето на есетра е като да уловиш
златната рибка – може да реши голям
брой практически проблеми. За да
обърнем внимание на икономическата
ситуация, проведохме обучения в 14
общности, където обяснихме какви
са условията за кандидатстване за
публично финансиране.
В повечето общности интересът беше
голям и общият брой участници надхвърли 250. В Никопол беше създадено ново рибарско дружество, тъй като
е необходима регистрирана организация, за да се кандидатства за някои
механизми за финансиране.
Не всички рибари обаче смятаха, че
могат да имат полза от информацията,
която получиха по време на обученията. Много от тях очакваха, че ще
се нуждаят от много повече помощ,
за да изготвят проектни предложения или да започнат бизнес. Някои
рибари искаха да имат възможност да
прилагат директно това, което знаят
за реката и риболова при провеждането на проучвания. За целта WWF
България организира практическо
обучение във Ветрен – рибарите бяха
обучени да прилагат съвременните
методи за изследване и да осъществяват мониторинг на есетровите популации. Резултатите бяха три – увеличен
капацитет на рибарското дружество
„Ветрен 396”, придобити практически

© WWF

Румъния

България

Галац
Стънкуца
Фетещ
Исакча
Борча
Джурджени – Ваду Ои
Сфънту Георге

Брегово
Ново село
Видин
Долни Цибър
Козлодуй
Оряхово
Остров
Загражден
Никорол
Белене
Вардим
Тутракан
Ветрен

„Забелязахме, че рибарите са склонни да приемат една дългосрочна
забрана за улов на есетри, ако получават възнаграждение при освобождаване на случайно уловени есетри
и ако имат възможност да печелят
доходи от други източници.“
Кристина Мунтяну, координатор на проекта в Румъния

умения, които могат да се предлагат
на други изследователи и институции,
както и пряко индивидуално участие
на рибарите в опазването на есетрите.
Интересно е дали ще се развие пазар за
използване на уменията на рибарите
като асистенти в провеждането на научни изследвания. Ранните индикации
са, че това ще стане. При последната
кръгла маса в България, когато бяха

„Има много възможности за устойчив туризъм, защото Дунав все още
не се разглежда като красив район,
където човек може да отиде на почивка. Това е гранична зона. Нашата цел
е да покажем на местните общности
какви възможности има и как да ги
използваме по устойчив начин.“
Екатерина Войнова, експерт
комуникационнидейности, България

представени резултатите, представителите на институциите, отговорни за
прилагането на систематичния мониторинг на рибните популации, счетоха
идеята за обещаваща и ще обсъждат
нейното прилагане.

Есетрите. Запази дунавското богатство
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Работа с правоприлагащите институции
Има редица институции, които участват в регулирането на опазването на есетрите в България и Румъния.
Те срещат разнообразни предизвикателства – от липса
на финансиране до липса на специализирани средства
за тестване на проби от есетри или хайвер. Макар че
нямаше как да се занимаем със системните им проблеми, успяхме да постигнем значително повишаване на
разбирането и ангажимента на институциите и да популяризираме опазването на есетрите. Например, когато
проведохме първата част на анкетата в България през
2013 г., само шестима представители на институциите
я попълниха. Само две години по-късно, анкетата беше
попълнена от 22 представители. През 2014 г. в Румъния
се проведе мащабна полицейска операция, при която
бяха конфискувани 80 кг есетров хайвер и 4 т есетрово
месо. Това са само две от многото индикации за повишен
ангажимент и по-голяма ефективност на работата на
WWF със заинтересованите страни.
През 2014 г. бяха проведени две големи обучения в
България и Румъния, които дадоха възможност на 135
представители на всички отговорни институции да се
срещнат с колегите си от други институции и съседни
страни. Бяха проведени обучения, водени от междуна-
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родни експерти. Служители на митническите власти и
Гранична полиция бяха обучени да разпознават законния и незаконния хайвер, а агенциите по рибарство бяха
обучени да определят отделните видове есетри.
Институциите бяха въвлечени в проекта както чрез
кръгли маси, лични срещи, така и чрез участие в Надзорния комитет на проекта, който включваше националните агенции за рибарство и аквакултури, митниците,
Гранична полиция и служители на агенциите по безопасност на храните, както и учени и представители на
рибарските сдружения. Всички участници в Надзорния
комитет оказаха безценна подкрепа на проекта и дадоха
обратна връзка за дейностите по него.
В България се обсъжда създаването на мултинационално
звено за работа по престъпленията срещу дивата природа.
Експертите по проекта бяха поканени да предоставят информация за оценяване на рисковете, свързани с незаконния хайвер. Ако това звено стане реалност, то ще е значителен пробив в увеличаването на контрола. По време на
обученията беше представено Британското междуинституционно звено по престъпления срещу дивата природа
като успешен модел за борба с тези престъпления.

Проектът

Работа с
властите
Властите са отговорни за законовата
защита на есетрите и за средствата, предоставени за тази цел. Затова представители на властите на местно, национално и регионално ниво бяха активно
въвлечени в проектните дейности. Това
започна с анкети в началото на проекта
и участие на румънски министър във
встъпителната пресконференция и продължи с активна подкрепа за работата с
рибарите и правоприлагащите институции и участие в Надзорния комитет по

проекта. Бяха направени и презентации
на проекта в Международната комисия
за опазване на река Дунав, Европейската стратегия за развитие на дунавския
регион, както и по време на събитие на
Генерална дирекция „Морско дело и
рибарство” в рамките на изложението в
Милано и на представители на ЕК (ГД
„Морско дело и рибарство” и ГД „Земеделие и развитие на селските райони”) по
време на посещение в Дунавската делта.
Планирана е среща на високо ниво с
представители на регионалните власти
по време на срещата на министрите на
Международната комисия за опазване
на река Дунав през февруари 2016 г. за
постигане на по-силно въздействие.

© WWF

Работа с производителите на есетри и есетров хайвер
Аквакултурните предприятия могат да бъдат много добро
решение за задоволяване на търсенето на есетрови продукти.
Въпреки че някои от тях имат лоша репутация заради бракониерство на есетри от реката и „легализиране” на черен хайвер,
други инвестират в новаторски технологии, за да повишат
своята конкурентност. Срещнахме се с представители на някои
от тези предприятия, дискутирахме проблемите по опазването
на есетрите и изготвихме етичен кодекс за отговорно поведение
на участниците в пазара на есетрови продукти. Четири ферми в
България и също толкова в Румъния подписаха този документ.
Той отбелязва първите стъпки в създаването на законен и отговорен пазар за есетрови продукти.
Проектът участва в Изложението на морски храни в Брюксел
– най-голямото световно изложение на морски храни – три
години подред, като два пъти имаше собствен павилион.
Разпространихме информация за законната и незаконната
търговия с хайвер и получихме обратна връзка от производителите за техния опит с незаконната търговия. Това беше чудесна
възможност да разкажем за положението на дунавските есетри,
а също и да постигнем разбирателство с предприятията, че е в
интерес на всички да опазваме есетрите и да популяризираме
разпоредбите за етикетиране по CITES сред клиентите. При
третото участие на проекта в изложението павилионът на WWF
вече беше добре познат и търсен за информация за есетрите.
„В Дунав все още има диви есетри и можем да ги спасим. Съществуват решения като аквакултурите, които могат да задоволяват търсенето на законен и устойчиво произведен хайвер. Всички
усилия обаче трябва да се подкрепят от бизнеса, чиито представители трябва да бъдат информирани. Иначе те рискуват да
станат съучастници в престъпление и да допринесат, може би
без да знаят, за изчезването на видовете, с които се гордеем.“

© Cristina Munteanu

Румъния
Пираня ООД, ПРО ДАКВАШ ООД,
ТРАПС АД, Наводул Стар ООД

България
Бул Аква Фиш ООД, Фиш инвест,
Аквамаш, Аквакултури Варна

Кристина Мунтяну, координатор на проекта в Румъния

Есетрите. Запази дунавското богатство
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„Надяваме се, че този проект ще
хвърли светлина върху проблемите на
есетрите, така че да не са примамливи незаконните дейности, които вредят на есетровите популации. По-нататъшната работа с рибарите и
властите ще продължи след края на
проекта, защото трайна промяна
може да се постигне само с дългогодишни, концентрирани усилия.“
Иван Христов, координатор на проекта в България

Нашата работа в България и Румъния
достигна милиони хора. Надуваеми
есетри с естествени размери насочиха
вниманието към великолепието на
тези създания, много впечатляващ
телевизионен клип показа как би изглеждал светът без есетри, а нашите
експерти изнесоха лекции пред студенти в двете страни за значението на
опазването на есетрите.

© Doru Oprișan

„Есетрите може да са древни видове, но тяхната история никога не
остарява. И аз никога не се изморявам
да я разказвам. Виждам реакцията
на хората, когато разберат, че с
есетрите си приличаме – и хората, и
есетрите могат да доживеят до сто
години – че тези риби са специални,
че могат да станат големи колкото
автобус. Работим за това хората да
разберат, да ги е грижа и да пазят
тези властелини на Дунав – това е
нашата работа.“
Адриана Троча, експерт комуникационни дейности, Румъния

14

Доклад за неспециалисти

Обществеността
В мисията си за опазването на
есетрите WWF разчита на обществената подкрепа за създаване на нетърпимост към незаконните есетрови
продукти на пазара. Интернет сайтът
на проекта – danube-sturgeons.org е
преведен на три езика – английски,
румънски и български и съдържа
архив на всички материали по проекта – наръчници, брошури с факти,
графики, както и новини и видео.

Освен това организирахме и участвахме в различни събития: нашите
есетри в естествен размер участваха
в музикалния фестивал B’estfest 2013
в Румъния, на който присъстваха
близо 60 000 души. Показахме на
децата в природонаучния музей в
Румъния колко интересни могат да
бъдат есетрите и празнувахме с тях
Световния ден на рибната миграция
през 2014 г. Също така, за да достигнем консуматорите и търговците,
включихме информация за хайвера
и етикетите по CITES в нашата Карта
за оценка на търговците за 2013 г. В
България в Часа на Земята 2015 беше
изобразена гигантска светлинна
фигура на есетра (логото на проекта),
която беше показана по целия свят.

Промяната

Промяната
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Т

ри години не са достатъчно време за есетрите да се
възстановят, тъй като имат дълъг жизнен цикъл.
Ще са нужни дълги години на целенасочени
мерки, преди да се получат видими резултати.
Не е достатъчно само да се премахне бракониерството,
особено в най-бедните райони. Резултатите от целевите
мерки, които WWF прилага през последните три години
чрез този проект, личат в променящото се отношение на
хората към есетрите и тяхното опазване. Когато сравнихме
резултатите от анкетите в началото и в края на проекта,
открихме следното:

●● Все повече рибари искат да участват в природозащитни дейности и имат желание да ползват
различни източници на доходи;

●● Познанията за есетрите са се увеличили – както
за законовите мерки, свързани с тях, така и за
самите есетри;

●● Броят на рибарите, които смятат, че бракониер-

ството е проблем, се е увеличил значително: сега
много повече рибари са напълно съгласни, че
риболовът с кърмаци за улов на есетри и целенасоченият лов на есетри представляват заплахи за
тези риби. Също така нагласите по отношение на
забраната за улов на есетри се подобриха значително и в двете страни;

●● Преобладаващото мнение е, че бракониерството на

есетри е резултат от високата цена на есетровото месо
и хайвер, а също и от липсата на ефективен контрол;

●● Наблюдава се нарастване на броя на рибарите,

които изразяват недоверие към институциите, но
същевременно се е увеличил броят на рибарите,
които твърдят, че биха съдействали на властите,
ако са убедени, че контролиращите институции
също спазват закона;

●● В края на проекта рибарите проявиха много по-голяма готовност директно да опазват есетрите по
различни начини и да намалят негативния ефект
от улова им;

●● Отговорните институции имат по-голям интерес

да работят по-интензивно по опазването на есетрите, както съвместно, така и с неправителствения
сектор;

●● Два пъти повече отговорни институции приори-

тизират нуждата от контрол върху улова на есетри
сега в сравнение с броя им през 2013 г.;

●● Наблюдава се значително увеличение в броя на ин-

ституциите, които демонстрират високо ниво на ангажимент по отношение на опазването на есетрите.

Есетрите. Запази дунавското богатство
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Какво следва?
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Какво
следва?

О

сновите за трайни промени в отношението на
рибарите, властите и аквакултурните производители вече са поставени и това е най-големият успех на проекта. Трябва обаче да се
продължи работата по опазване на есетрите. Планира
се да продължат посещенията и срещите с институции
на есетровите адвокати с цел укрепване на връзките и
допълнително увеличаване на ангажираността.
България и Румъния са най-важните държави в Долен
Дунав за опазването на есетрите, но Сърбия и Украйна
също имат съществена роля и трябва да бъдат включени
в процеса. Освен това есетровите популации в Черно
море се споделят от 6 държави. Наученото от WWF по
време на проекта ще се предостави на техните офиси и
организации, за да се увеличи ефектът върху останалите
популации на диви есетри. Някои от материалите по
проекта вече са преведени и опечатани на други езици и в
страни, които не са част от този проект.
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Интернет сайтът на проекта ще се обновява редовно с
новини за есетрите и опазването им на трите езика на
проекта.
Медийната работа е съществена за запазване на обществения интерес към темата, особено като се има предвид, че
пълната забрана за улов отпада през 2015 г. в България и
Румъния и двете държави ще трябва да предприемат нови
мерки.
Работата с отговорните власти ще стане още по-интензивна, след като темите по проекта вече са придобили
инерция и публичност. Необходими са още целеви и
адекватни мерки на европейско и национално ниво, за
да се помогне на есетровите популации да се възстановят
до нива, позволяващи устойчив риболов. Този процес ще
отнеме години, може би дори десетилетия, и WWF ще
продължи да популяризира и опазва есетрите, властелините на Дунав.

2
Жизнеспособни популации
дунавски есетри могат да
бъдат октрити единствено в
Румъния и България.

100

Защо сме тук
Да спрем унищожаването на природата и да изградим
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.
www.wwf.bg

200
милиона

Есетрите са се появили
преди 200 милиона години,
когато по планетата са
бродели динозаври.

14
Общо 14 пратки
нелегален черен хайвер
са заловени в България
и Румъния между 2000
и 2009 г.
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есетрите могат да живеят
до 100-годишна възраст.

рециклирана
хартия
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Дунавските
есетри в цифри:

100%

