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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1.  ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 

Броят на есетровите видове риби, обитаващи българските акватории 

непрекъснато намалява. Променя се и съотношението на видовете, участващи в 

промишлените улови. През последните години това предизвиква голям интерес към 

състоянието на есетровите риби в р. Дунав и проблемите по тяхното опазване както 

в международните организации (ФАО, Секретариата на CITES), така и в наши 

такива (МОСВ, ИАРА към МЗГ), а също сред фирми-износителки на хайвер.  

Есетровите са група много древни риби, често определяна като “живи 

изкопаеми”. Принадлежащите към разред Acipenseriformes риби обхващат около 25 

вида разпределени  в две семейства  Polyodontidae и Acipenseridae. Всички есетрови 

обитават северното полукълбо и биват  както сладководни, така и проходни. 

Считано от 1 април 1998 всички видове спадащи към семейства  Polyodontidae и 

Acipenseridae са включени в списъка на видове намиращи се под контрола на 

CITES (Appendix II /Notification to the Parties No. 1998/13 Conservation of Sturgeons). 

Изследванията върху есетровите риби до средата на 90-те години се 

осъществяват на базата на морфологичните и зоогеографски характеристики на 

отделните видове. Днес, освен традиционните методи широко приложение намират 

и редица молекулярно–биологични подходи при изследване на видовото 

разнообразие и, вътре-популационната им структура. Към настоящия момент  

проучванията върху ДНК молекулите дават най-висока степен на 

репрезентативност при филогенетични, популационни, идентификационни и други 

изследвания. Правилната видова индентификация е първата стъпка във всяка 

консервационна програма (Avise 1989, 1994), а в случаите когато застрашените 

видове са и обект на търговия, проблемът  стои с още по-голяма сериозност 

(Cherfas 1989, Baker & Palumbi 1994, 1996; Baker et al., 1996).  

Всичко гореизложено води до финансирането от МОСВ на договор № 

2963-6884/19.11.2001 г. с Институт по зоология при БАН като базова организация на 

колектива, изпълнил малка обществена поръчка “План за действие на есетровите 

риби в българските акватории на р. Дунав и Черно море”. 
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1.2. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 

Планът за действие на есетровите видове в българските акватории е 

разработен в Институтите на БАН и в Биологически факултет на СУ. Той е 

резултат от теренните проучвания и лабораторните изследванияа на работния 

колектив; от информацията, събрана от местните рибари при срещи с тях и по 

RRA-метода; от осмислянето, обобщаването и систематизирането на  цялата 

достъпна информация за тези видове, благодарение на финансовата подкрепа на 

МОСВ - Договор № 2963-6884, подписан на  19.11.2001 г. 

 Изследванията по отношение наличието и числеността на есетровите риби 

в р. Дунав и Черно море са извършени съвместно от: Института по зоология на 

БАН, Института по рибни ресурси - Варна; Биологически факултет на СУ; 

Института по зоология – Братислава, а по отношение на молекулярната генетика - . 

в Института по молекулярна биология на БАН – София. 

При разработването на Плана са спазвани заплануваните в Работната 

програма етапи: 1. Окомплектоване на техника, лабораторни апарати и консумативи; 

2. Определяне на пунктове за събиране на ихтиологичен материал; 3. Теренна работа 

по пунктове на р. Дунав; 4. Набавяне на ихтиологичен материал от стопанството в с. 

Болярци; 5. Лабораторна обработка на кости за определяне на възрастовия съснав; 6. 

Молекулярно-генетични изследвания; 7. Анализ и обсъждане на получените 

резултати; 8. Изготвяне на проектоплан за действие; 9. Обществено обсъждане на 

получените резултати и препоръки в плана; 10. Отразяване на целесъобразните 

бележки от обсъждането; 11. Предаване в МОСВ на окончателен вариант на “Плана 

за действие” 

 

1.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА 

 Целта на настоящия “План за действие” е установяване съвременното 

състояние на есетровите риби, обитаващи българските акватории; разработване на 

препоръки за устойчива експлоатация, стабилизиране и увеличаване числеността на 

популациите на моруната, руската есетра и чигата; както и за възстановяване 

популациите на пъстругата и шипа. 

 Тази цел може да бъде постигната чрез прилагане на преки природозащитни 

мерки, подпомагане на институциите в мероприятията по опазване на 

местообитанията 
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и видовете, изкуствено възпроизводство и реинтродукция в р. Дунав, провеждане на 

широка информационна и образователна кампания. 

“Планът за действие” трябва да се актуализира съгласно чл. 3, ал. 1 от 

Наредба № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие на 

растителни и животински видове, а след 4 години трябва да се преразгледат 

дефинираните цели, съгласно заданието към “Плана”.  
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2.ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕСЕТРОВИТЕ 

ПОПУЛАЦИИ  

2.1,  2.2. ВИДОВ СЪСТАВ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  И ЗАКОНОВ СТАТУТ 

 В Червената книга на България са включени шипът /Acipenser nudiventris/,  

който е твърде рядък и немската есетра Acipenser sturio, която се счита вече за 

изчезнала.  През последните 10 и повече години няма регистрирани улови на шип 

и немска есетра в българските води. Пъстругата(Acipenser stellatus) през 

последните години е твърде рядък вид в нашите улови и също е застрашена от 

изчезване, макар че не е включена в Червената книга на България. В нея е 

отбелязано, че няма взети мерки за опазването на тези видове, но тя не е 

нормативен документ.В Международната червена книга от 1996 г (IUCN, Red List 

of Threatened Animals) са включени всичките видове есетрови риби, обитаващи 

българските води.  

 Немска (атлантическа) есетра (Acipenser sturio) 

Немската есетра е със статус критично застрашен вид в IUCN, Red List of 

Threatened Animals  /1996/. Ариалът на вида обхваща басейните на Черно, 

Егейско, Адриатическо и Средиземно морета, европейските брегове на 

Атлантическия океан и Балтийско море. Още Берг (1948) отбелязва, че в по-

голямата част на Европа, популацията на вида е практически унищожена, а в 

черноморския басейн се улавят около 100 екземпляра годишно. До началото на 20 

век атлантическата есетра е навлизала в делтата на р. Дунав до българския сектор, 

а на юг от Егейско море по р. Марица, отделни екземпляри са достигали даже до 

Пловдив (Дренски, 1951). У нас не е улавяна от 1963 г. Според всички ихтиолози, 

работещи по въпроси за есетровите видове,  тя вече е изчезнала от горното и 

средното течение на река Дунав,.а най-вероятно и от региона на Черно море.  

 Максималните размери на вида са дължина до 3,5 м и тегло до 320 кг. Той 

е проходен. За размножаване навлиза от морето в по-големите реки. Хайвера си 

хвърля през април-юни върху каменисто дъно, на дълбоки места с бързо течение 

на водата. Плодовитостта му е до 5,7 млн. хайверни зърна. Мъжките достигат 

полова зрялост на 7-9 г, а женските на 8-14 г.  Пределната възраст е 17 г. Това 

означава, че дори при максимална продължителност на живот и най-рано 

съзрелият индивид би хвърлил хайвер най-много 4-5 пъти. Храната се състои от 

ракообразни, червеи, мекотели и риба= 
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Шип (Acipenser nudiventris) 

Шипът е със статус застрашен вид в IUCN, Red List of Threatened Animals 

/1996/. Разпространен е в басейните на Каспийско, Аралско, Черно море и 

прилежащите им големи реки. Числеността на шипа в басейна на Черно море 

поначало не е била голяма (Берг, 1948; Дренски, 1951; Banarescu, 1964) . До началото 

на 20 век отделни екземпляри са улавяни около Варна, а в река Дунав е достигал до 

австрийския сектор (Дренски, 1951; Hensel & Holcik, 1997). Не е съобщаван в уловите 

през последните години. Според някои дунавски рибари той се лови твърде рядко - 

по 1-2 екземпляра на 2-3 години. Неговото наличие се нуждае от научно 

потвърждение. 

Максималните  дължина и тегло, които достига шипът са съответно до 2 м и 

до 130 кг. Проходен вид. В морето обитава крайбрежната зона. За размножаване 

навлиза в реките. Хайвера си хвърля през пролетта на дълбоки места с каменисто 

дъно. Плодовитостта му е от 0,2 до 1,3 млн. хайверни зърна. Размножава се през 2-3 

г. Храни се с мекотели, ракообразни, ларви на насекоми и риба.  

Пъструга (Acipenser stellatus) 

Пъстругата е със статус застрашен вид в IUCN, Red List of Threatened Animals 

/1996/.  Съвременният район на разпространение обхваща Черно, Азовско и 

Каспийско морета и по-големите им реки. В миналото се е срещала и в Егейско море, 

откъдето отделни екземпляри са навлизали в р. Марица до Димитровград (Дренски, 

1951). В р. Дунав преди е достигала до австрийски води (Нensel & Holcik, 1997). Сега 

ареалът й е ограничен в долното течение на реката.  Числеността на популацията 

силно е намаляла. Видът достига дължина 2 м, тегло 80 кг и пределна възраст 25 г. 

Сега се ловят значително по-дребни екземпляри. Проходен вид, навлиза в реките 

през пролетта и есента. Мъжките съзряват полово на 5-8 г, а женските на 8-12 г. 

Размножава се през 2-4 г. Хайвера си хвърля през април-юни в дълбоки места с бързо 

течение и каменисто дъно. Плодовитостта на пъстругата е до 600 000 хйверни зърна. 

Младите риби се хранят с ларви на хирономиди и ручейници, а възрастните с 

мекотели, ракообразни и риба.  

Руска есетра (Acipenser gueldenstaedti) 

Руската есетра е със статус застрашен вид в IUCN, Red List of Threatened Animals /1996/. 

Обитава басейните на Черно, Азовско и Каспийско море и прилежащите им големи реки. 
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В Дунав навлиза през цялата година, като преди е достигала до Регенсбург 

(Германия). След построяването на Железни врата нейният регион на миграция и 

размножаване остава изцяло в долното течение на р. Дунав, на териториите на 

Сърбия, Румъния, България и Украйна. Според нас тя също трябва да се смята за 

критично застрашена в басейна на р. Дунав. 

 Пределните размери и възраст, които достига видът са съответно дължина 

1,5-2 м, тегло 40-70 кг и 50 г. Обикновено се ловят по-малки екземпляри. В 

миналото са улавяни руски есетри дълги по 4 м и тежащи 500-600 кг (Дренски, 

1951). Проходен вид. За размножаване навлиза от морето в реките. Хайвера си 

хвърля през пролетта и началото на лятото върху твърдо дъно на големи 

дълбочини. Мъжките достигат полова зрялост на 7-12 г, а женските - на 12-15 г. 

Плодовитост им е до 800 000 хайверни зърна. Младите есетри се хранят с ларви на 

насекоми, олигохети, гамаруси, а възрастните още с мекотели и риба. 

 Моруна (Huso huso)  

 Моруната е със статус застрашен вид в IUCN, Red List of Threatened Animals 

/1996/. Тя е разпространена в басените на Черно, Азовско и Каспийско море и 

прилежащите им големи реки. Извършва най-големите размножителни миграции в 

сравнение с другите есетрови. Преди построяването на язовирната стена Железни 

врата 1 е достигала по р. Дунав до Германия (Hensel & Holcik, 1997). Тя също е 

анадромен вид, т.е. живее в морето и за размножаване навлизат в средното течение 

на реката. Максималната дължина на вида е 4-5 м при тегло 400-500 кг. Моруна с 

такива размери е на възраст около 50 години. В миналото са се ловили и по-едри 

екземпляри. Най-голямата моруна в р. Дунав е тежала 882 кг (Карапеткова & 

Живков, 1995), а въобще най-големият известен екземпляр е уловен през 1827 г. в р. 

Волга. Бил е дълъг 9 м и е тежал 1500 кг (Берг, 1948). През 1924 г. пак в този регион е 

уловена моруна с тегло 1228 кг, от която са извадени 246 кг хайвер. Нейната възраст 

е била определена на 112 години. Тя е извършвала най-големите размножителни 

миграции в сравнение с другите есетрови. Преди построяването на язовирната стена 

Железни врата 1 е достигала по р. Дунав до Германия (Hensel & Holcik, 1997). Освен, 

че живее дълго, моруната достига сравнително най-късно до полова зрелост - 

мъжките на 14-18 г, женските на 16-23 г. Нейната плодовитост е от 230 000  до над 7 

млн. хаверни зърна в зависимост от размерите. Хвърля хайвера си през пролетта на  
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дълбоки места, върху чакълесто-песъчливо дъно. Размножава се през 4-6 г. Храни се 

предимно с риба.  

Чига (Acipenser ruthenus) 

Чигата има статус на уязвим вид в IUCN, Red List of Threatened Animals 

/1996/. Распространена е в реките на Черноморско-Азовския, Каспийския и 

Балтийския басейни, на изток до р. Енисей.  

Тя е местен, немигриращ вид с най-голяма численост, но и нейната 

популация силно е намаляла. Изчезнала е от почти цялото горно течение, 

единични екземпляри се срещат все още в Австрийската част на реката. В някои 

участъци на средното течение обаче през последните 15 години чигата е 

увеличила числеността си. Предполага се, че причината е подобряването 

качеството на водата. Максималните размери до които достига видът са дължина 

1 м и тегло 16 кг. Обикновено се ловят екземпляри с тегло от 1 до 3-4 кг. 

Сладководен вид, не навлиза в морето. В устията на по-големите реки образува 

полупроходни форми. Размножава се през април-юни върху каменисто-пясъчно 

дъно. Мъжките достигат полова зрялост на 4-5 г, а женските на 7-9 г. Плодовитост 

е до 140 000 хайверни зърна. Храни се с ларви на хирономиди, дребни олигохети, 

ручейници, ракообразни, мекотели, хайвер. Полова эрялост при мъжките настъпва 

на 4 – 5, а при женските на 7-9 години. 

 

 2.3. СОБСТВЕНОСТ 

 Според Конституцията на Р България, и Закона за водите водните площи, 

обитавани от есетровите видове риби са изключителна държавна собственост 

Законът за биологичното разнообразие (чл. 6, чл. 37, чл. 41, чл.70 и Приложенията 

към тях) регламентират статута на есетровите видове и тяхната защита. Законът за 

рибарството и аквакултурите урежда собствеността на добитите естрови риби, 

лицензионния режим на ползване, начина и сроковете за риболов, както и 

опазването на рибните ресурси (чл. 12, чл. 13). 

 

2.4. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 

 Водеща, основна роля има МОСВ. Изпълнението на препоръките и 

мерките, залегнали в този План може да се извършва от РИООСВ и ТЗ на ИАРА.  
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2.5. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ  

 Досега в България не са провеждани комплексни изследвания върху 

биологията и екологията на есетровите риби  (размножаването, разпределението,  

числеността, миграциите, генетиката и пр.). Малко изключение са частичните 

изследвания на Института по рибни ресурси - Варна през 1980-1986 г. върху  

състоянието на есетровите риби у нас (Доброволов, 1983; Коларов, 1989) и на 

Русев (1965) върху храненето на чигата. 
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2. 6. СЪЩЕСТВУВАЩ РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ И 

 ПОПУЛАЦИИ ЕСЕТРОВИ РИБИ 

 

 Законът за рибарството и аквакултурите урежда лицензионния режим на 

ползване, начина и сроковете за риболов, както и опазването на рибните ресурси (чл. 

17 – 20,  чл. 30) (ДВ бр. 41/24.04.2001). Ползването на ресурсите от есетрови видове 

риби е съобразено със Закон`а за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77/09.08.2002). 

Регионалните звена на “Изпълнителна агенцията по рибарство и аквакултури” към  

МЗГ издават лицензи на лицата, подали молба. В молбата се уточнява риболовната 

екипировка и риболовните съдове. Въведено е и изискване за вписване на всеки улов 

(количество и вид на уловената риба) в бордови дневник, като той е неотменна част 

от цялостната лицензионна система. В доклад на  ИАРА през 2000 г. се отчита 100% 

обхващане на участниците в улова по река Дунав от въведения лицензионен режим. 

В същия документ се отбелязва задоволителна контролна система по поречието на 

реката, осъществявана от  “множество служители ситуирани в главните риболовни 

райони”.  От съществуващата до 2002 г. в ИАРА статистика, не може да се 

диференцира броя на рибарите, занимаващи се с улов на есетрови (Табл. 1 и 2).  След  

 

Таблица 1  Издадени лицензи /брой/ за риболов в река Дунав  

ГОДИНА ВИД НА ЛИЦЕНЗА РИ* ЛОМ РИ* РУСЕ ОБЩ БРОЙ 

ЛИЦЕНЗИ 

1995 Мрежи и кърмаци 499 1 257 1 733 

1996 Мрежи и кърмаци 553 1 363 1 916 

1997 Мрежи само  

Мрежи и кърмаци 

Общо  

497 

122 

619 

1 619 

- 

1 619 

2 116 

122 

2 238 

1998 Мрежи само  

Мрежи и кърмаци 

Общо 

363 

155 

518 

1 353 

- 

1 353 

1 716 

155 

1 871 

1999 Мрежи само  

Мрежи и кърмаци 

Общо 

294 

169 

463 

1 034 

- 

1 034 

1 328 

169 

1 497 

 

РИ*- регионален инспекторат към Агенциата па Рибовъдство и Аквакултури 
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приемането на ЗРА през 2001г., за улов на есетрови се плаща отделна такса и 

лицензите могат да се разграничат от общия брой издадени разрешителни за риболов 

по р. Дунав (Табл. 2). 

 
Таблица.2  Издадени разрешителни за стопански риболов в р. Дунав по 
Териториялни звена /ТЗ/ за 2001 и 2002 г 
 

Година Враца  Монтана Видин Плевен  В. Търново Русе Силистра Общо 

2001 12 3 368 256  267 315 1221 

2002 общо 
2002 за есетрови 

179 
46 

100 
15 

212 
77 

271 
2 

144 
1 

401 424 1731 
141 

 

 За 2002 г. броят на разрешителните за улов на есетрови е 8% от общия им брой. 

При екстрапулация на този процент към данните за периода 1995 – 2001 г. се 

получава, че рибарите, занимаващи се с есетролов по години са били съответно 138, 

153, 179, 150, 120 и 98 души.  

 Характерно за западните райони /Враца, Монтана, Видин/ е, че уловът на 

есетрови се извършва с кърмаци. 

Лицензионният режим, трябва да се базира на данните от уловите, както и 

върху научните изследвания, отчитащи динамиките в състоянието на 

популациите на естровите риби. Това изисква промяна и допълнение в Наредба 

№ 43/26.11.2001 г. за реда за водене на риболовен дневник и реда за съставяне и предаване на 

декларация за произход със следните основни моменти: 1.Уловите на есетрови риби 

да бъдат отчитани непосредствено след извършването им, а не до март на 

следващата година при получаване на лиценз за риболов. 2. При улова на есетров 

вид да се уведомят представителите на ТЗ на ИАРА и/или РИООСВ за 

регистрация и маркиране. 3. За регистрираните риби освен информация, която се 

изисква до сега (теглото, дължината, мястото на улова и риболовния уред) да се вписва и пола, 

количеството хайвер (ако е женска), от рибата да бъде взет биологичен материал 

за научни изследвания (първия лъч на гръдната перка, мускулна тъкан, около 5 г. 

хайвер). 3. На продажбата и закупуване подлежат само маркирани есетрови. 

4.Цената на издаваните лицензи за есетрови да съответства на цената на 

изземвания ресурс. 

Системата за контрол върху улова на естрови риби включва и забранени за улов 

периоди. През последните години съществува подобряване на  координацията между  

българските и румънските оторизирани служби при определянето на сроковете за  
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забрана. Началото, краят и продължителността на тези периоди се определят 

ежегодно, съобразно Закона за рибарсктвото и аквакултурите – 30 до 60 (най-често 

45) дни през април и май. Тези срокове обаче не са съобразени с наличието на два 

периода на миграция – един през есента, когато половите клетки са в по-начален 

стадии на развитие и един рано на пролет, когато навлизат индивиди със зрели 

полови продукти.  

 

Таблица 3 Срокове на забрана на уловите на естрови в р.Дунав 

година Забранен за улов период 
2000 20.04. – 20.05. 
2001 1.04 – 20.05 
2002 15.04. – 30.05. 

 

Минималните допустими размери за улов на  есетровите риби са определени с 

приожение № 2 към чл. 38, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ бр. 

41/24.04.01). Рибките под минималния размер трябва да се пускат обратно в реката.  

Законът за биологичното разнообразие (Приложения 2 и 3) регламентира 

ползването на застрашените видове шип и немска есетра, които са включени и в 

Червената книга на България.  

 
Таблица 4  Минимални допустими размери на улавяните естрови видове според 
закона за Рибарство и Аквакултури 
 

ВИД РИБА МИНИМАЛНИ РАЗМЕРИ (СМ) 

Huso huso 140 

Acipenser gueldenstaedti 100 

Acipenser ruthenus 40 

Acipenser stellatus 90 

 

 

ХАРАКТЕРИСИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 

2.7. Климат 

2.7.1 Средногодишни  и средномесечни темпреатури на водата в река Дунав  

Според данните посочени от Н. Младенов(1978) най-ниска е температурата на 

водата през януари-февруари. От март температурата на водата се повишава, достига  
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своя максимум през юли-август, след което се понижава до декември. Колебанието 

на температурата на водата е от 0° до 28,0°С. Многогодишната средна температура 

на водата се повишава незначително от Ново село до Силистра - от 12,1° на 12,5° С.  

Турболентният характер на течението осигурява еднородност в разпределението 

на водата и не позволява температурна стратификация в сечението на реката. По-

значителни отклонения в разпределението на температурата на водата по широчина 

и дълбочина се наблюдават при много висока и много ниска температура на въздуха. 

На фигура са представени температурните данни за периода август – септември 

2002 (Joint Danube Survey -Technical report of the International Commission for the 

protection of the Danube river, 2002). 

 

  

 

фиг.  1 Измерени темпрератури в река Дунав и притоцити й през периода август-

септември 2002 
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Таблица 5 Месечни и годишни температури на водата (в ° С) в определени пунктове 

на р. Дунав (по Н. Младенов, 1978). 
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Температурите на водата от фиг. 1  не се различават от съответните  температури 

/през август и септември/ в табл. 5. За това смятаме, че осреднените многогодишни 

данни от таблицата могат да се използват за  всяка година. 

  

2.7.2 Ледоход 

Ледовият режим в българския сектор на р. Дунав се характеризира с  голяма 

неустойчивост на фазите на ледовите явления (Н. Младенов, 1978). В зависимост от 

характера на зимата (топла, нормална, студена) в някои години ледови явления 

въобще не се наблюдават, в други се наблюдава ледоход само за няколко дни, а в 

трети ледоходът продължава повече от два месеца. Неустойчивост на фазите на 

ледовите явления се наблюдава и по време.  Образуването на ледоход по реката може 

да започне от декември до март, а началото на замръзването - от декември до 

февруари. Ледовите явления в българският сектор на реката могат да се наблюдават 

само от декември до март, докато в Горен и Среден Дунав и през ноември. Най-

ранната дата за поява на лед в нашия сектор е 9.декември, а най-късна е 1 март. Най-

ранна дата за замръзване на реката е 22.декември, а най-късна е 29 февруари.  

Продължителността на ледовите явления е от 0 до 91 дни, а на 

продължителността на замръзване 89 дни. За период от 38 години р. Дунав при Ново 

село е замръзварла само три пъти, докато за същия период при Силистра броят на 

замръзванията е 19.  

Процесите на ледообразуване започват едновременно в почти целия български 

сектор на реката, но образувалият се в западната половина ледоход непрекъснато се 

увеличава надолу по течението  както по количество, така и по дебелина и размери 

на ледените блокове.  

Замръзването на реката и образуването на ледена покривка нормално се 

придружават от образуване на запори и повишаване на нивото на водата. В участъка, 

където се разпространява подпора, предизвикан от запора, чувствително намаляват 

наклона на водната повърхност и скороста на течението.  

Като цяло за района на Долен Дунав се очертават няколко фази на ледовия 

режим: 1) ледоход, който може да бъде ледоход преди и след замръзването на реката  
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2) замръзване (образуване на ледена покривка); 3) размръзване (разрушаване на 

ледената покривка) и очистване на реката от лед. 

Ледовите явления не засягат водната маса на реката по цялата вертикала и за това 

нямат пряко влияние върху есетровите риби. Косвено влияние може да се предполага 

във връзка с променения хидрохимичен режим в преиода на замръзване. Най-често 

това е промяна на количеството на разтворения във водата кислород.  

 

2.7.4 Разпределение на дънните наслаги в реката 

От изследвани 1036 станции по протежение на българския  сектор на река Дунав, 

Русев (1978) установява следното разпределение на дънните наслаги – 666 пясъчни, 

262 – чакълести, 66 – тинести и 42 – глинести. Явното преобладаване на пясъчните и 

съвсем спорадичното разпространение на тинестите наслаги зависи от скороста на 

течението в изследвания сектор. Авторът установява следното разпределение на 

наслагите за периода до 1978: 

- пред 834 –ия р.км (пред Ново село) камъните и чакълът са разпространени до 130 

м, а пясъка- 132 до 760 м от българския бряг. Към румънският бряг(след 760 м от 

десния бряг) отново е разпространен чакъла с различни по големина петна от тиня.  

- Пред 746-ия р. км чакълът е разпространен до 260 м, пясъка – от 267 до 640 м(с 

малки петна от чакъл), а тинята – от 648 до 701 м от българския бряг. 

- Пред 552 – ия р. км чакъл се установява до 150 м, а пясъка – от 160 до 890 м. от 

българския бряг. 

- При 381 р. км до 82 м от българския бряг е разпространена преди всичко глината; 

чакълът е представен освен в крайбрежната ивица и между 86 и 400 м от десния бряг 

( с отделни петна от пясък). Пясъкът заема остналата част от профила до румънският 

бряг ( с отделни петна от тиня и глина). 

 

Резултатите от това проучване показват, че по протежение на българския сектор 

на р. Дунав от запад към изток чакълът намалява за сметка на увеличаващите се 

пясъчни наслаги.  

Рушенето на десният бряг на река Дунав е закономерност произтичаща от 

кориолисовата сила и съгласно закона на Baer-Babinet. Край десните брегове остават 

по-едрите продукти от рушенето - чакълът, а край левите брегове продуктите на  

 
 



                 2.6 Характеристика на абиотичните фактори                               15 
постепенно наслагване на пресния по-фин материал - пясъка и тинята. Псъкът заема 

доминиращо положение в средата и към левия бряг. Глината е разпространена  

предимно край левия и десния бряг, а тинята, доколкото тя е представена в Дунав, е 

застъпена по-добре край левия бряг. Това разпределение на грунта е предпоставка за 

локализиране на мръстилищата на моруната към българския бряг в района между 
840- 755 ркм. 
 

 

 

Фиг.2 Изменение на скоростта на течението, характерни дънни грунтове и индекс за 

видово разнообразие Hind на зообентоса в профил на река Дунав при Лом (по 

Uzunov&Russev, 1990) 

 

2.7.5 Скорост на течението 

 Общият пад на реката от Ново село до Силистра е 21,2 м, а средният наклон на 

водната повърхност е 4,6 см/км (Младенов, 1978). В отделни участъци той се колебае 

между 3 и 7 см/км. Средната скорост при основните хидрометрични профили варира 

от 0,5 до 0,79 м/s при ниски води, от 0,92 до 1,16 м/s при средни води ии от 1,25 до 

1,5 м/s при високи води.  Максималната скорост обикновено съвпада с максималната 

дълбочина. Най-малка средна скорост се наблюдава при хидрометричните профили в 

Лом и Русе, а най-голяма при Тутракан и Силистра.  

Съществени изменения в скоростния режим на р. Дунав след изграждането на 

хидротехническия комплекс “Железни врата” в българският сектор не са установени. 

По-значително се увеличава скоростта по време на преминаване на приливни вълни 

при рязко повишаване на нивото, предизвикано от денонощния режим на работа на 

хидроцентралите, а намалява при рязко намаляване на нивото.  
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2.8 ХИДРОХИМИЯ   

Изследванията върху химизма на р. Дунав в българския сектор започват 

сравнително късно. Пионер в тази област е Рождественски, който през 1950 г. 

започва ориентировъчни, а през 1954г. – системни проучвания на химизма на 

речните води с оглед влиянието им върху химизма на Черно море.  

Построянавето на Железни врата се отразява положително върху подобряване 

чистотата на водата, тъй като язовирите действат като утаители.  

 

2.8.1 Разтворени газове 

 Съдържанието на разтворения кислород е най-често в тясна зависимост от 

температурата на водата, като най-ниски стойности се наблюдават през летните 

месеци, а най-високи през зимните. Значение за този показател има и развитието на 

фитопланктона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 Разпределение на кислорода и температурата на водата при Русе за периода 

1957-1961 г. (по А. Рождественски) 

 

Друг фактор, оказващ влияние върху кислородното съдържание е водното количество. 

Така например се наблюдават известни тенденции на изместване на максималните 

стойности на кислорода от зимните към пролетните месеци /март и април/, когато водните 

количества са най-големи и когато реката се подхранва от снежни и дъждовни води, а на 

минималните стойности  - към есенните месеци, когато водното ниво започва да спада. 
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Данните от проведените измервания за периода 1967-1974 (фиг. ) показват, че 

кислородът намалява след вливането на замърсените притоци Лом, Огоста, 

Искър, Вит, Олт, Ардеш. Значително намалява и кислородното съдържание след  
 

Фиг. 4 Кислородно насищане (%) и разтворен кислород по дължината на р.Дунав за 

периода 1967-1974 г. ( по Иванов, 1978) 

 

Русе.Реката обаче бързо възстановява кислородното си съдържание на разстояние от 

1 до 10 км от заустването на замърсителя.  

 

Данните от проведено изследване по цялото протежение на реката през месеците 

август- септември (Joint Danube Survey -Technical report of the International 

Commission for the protection of the Danube river, 2002) сочат намаляване на 

стойностите на разтворения кислород в Долен Дунав, което вероятно е резултат от  
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Фиг. 5 Разпределение на разтворения кислород  по дължина на река Дунав за периода  

август-септември 2002(Joint Danube Survey -Technical report of the International 

Commission for the protection of the Danube river, 2002) 

 

наличието на  кислород – консумиращи замърсители.  Сравнявайки стойностите за 

нашия участък на реката от фиг.5  и табл.5 , смятаме, че  данните от таблицата могат 

да бъдат използвани за всяка година на изследване. 

 

2.8.2 Биогенни елементи 

Азот Данните за концентрацията на амониевите йони(NH4), нитритите (NO2), 

нитратите (NO3) и азота включен в различни органични съединения  са за периода 

август-септември 2002(Joint Danube Survey -Technical report of the International 

Commission for the protection of the Danube river, 2002).  /Приложение 1/. 

По отношение на амониевите йони(NH4), за долната част на р.Дунав стойностите не 

надхвърлят 0,01-0,1 мг/л. Високи са стойностите на нитратните и нитритните йони в 

долната част на Дунава дължащо се на точково и не точково замърсяване.  

Фосфор Данните за концентрациата на общия фосфор, ползвайки същия източник, 

показват вариране между 300 до 6,6 мг/кг за разтворените утайки, 500-2,00 мг/кг за 

дънния седимент и под 0,05 мг/л за водата. /Приложение 1/ 

  

2.8.3 Тежки метали 

Следващите фигури  представят съдържанието на тежки метали в проби от вода, 

седимент и суспендирани твърди частици. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
2.6  
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 Фиг. 6  Водни проби /в %/ със съдържание на тежки метали, надхвърлящо 
допустимите норми (по Technical report of the International Commission for the 
protection of the Danube river, 2002) 

 

От фигурата е видно, че за сериозно замърсяване може да се говори по отношение на 

медта  и никела. Специфични точки с висока замърсеност са  притоцити Русенски 

Лом и Олт /Приложение 1/. 

 

По отношение на съдържанието на тежки метали в разтворените във водата 

частици, река Дунав може да се отнесе към замърсените, поради факта, че повече от 

една трета от изследванете проби показват по-високи от допустимите стойности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7  Пробите от разтворени частици /в %/, съдържащи тежки метали надхвърлящи 
допустимите норми (по Technical report of the International Commission for the 
protection of the Danube river, 2002) 

Седиментът на река Дунав по отношение на тежките метали хром, олово и живак, 

може да се счита като незамърсен. В една трета от взетите проби обаче, нивата на 

арсеника, кадмия, медта, цинка  е над допустимите норми. /Приложение 1/. 

Таблица 6  Най-високи концентрации на тежки метали в някои от притоците на река 
Дунав (по Technical report of the International Commission for the protection of the 
Danube river, 2002) 
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Рибите от своя страна акумулират тежки метали както директно от водата, така и 

чрез храната. Акумулираните количества нарастват с възрастта. Тази зависимост е от 

особено значение за есетровите при които този процес на натрупване на тежки 

метали продължава десетки години. Обикновено съдържащите се тежки метали в 

тъканите на рибите са десетки пъти повече от колкото  в околната вода (Wachs, 

1998). За съжаление, в известната ни литература няма данни за съдържанието на 

тежки метали в тъканите на есетровите риби. 

 

2.8.4 Окисляемост 

 

В българският участък на река Дунав съществува слаба тенденция към намаляване на 

средногодишната окисляемост в посока от Ново село към Силистра (Иванов, 1978). 

От фигура 8 се вижда, че окисляемостта се увеличава под притоците Лом, Огоста, 

Олт, Арджеш, както и под градовете Видин, Свищов и Русе, а намалява под реките 

Искър и Янтра. 

 

 

 

Фиг.8 Разпределение на перманганатната окисляемости биохимическата потребност 

от кислород (БПК5) по дължината на реката за периода 1967-1974 (по Иванов, 1978) 

 

2.8.5 Водороден показател  

 

В сезонното изменение на водородния показател  се наблюдава слаба тенденция на 

намаление през зимните месеци и увеличение в началото на пролетното пълноводие 

(март-април) и през август (Табл. 7). 
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Таблица 7 Изменение на рН при Русе за периода 1967-1974 (по Иванов, 1978) 

 

З

а

 

За състоянието в наши дни на този показател съдим от проведеното проучване в 

преиода август-септември 2002, при което се отчитат несъществени изменения от 

ситуациата отчетена за периода 1967-1974 (Фиг. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 9 Динамика на рН стойностите  по протежение на река Дунав за периода 
август-септеври 2002 (Joint Danube Survey -Technical report of the International 
Commission for the protection of the Danube river, 2002) 

 

 

*Приложение А- Хидрохимични данни за България от Joint Danube Survey -Technical 

report of the International Commission for the protection of the Danube river, 2002) 
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2.9 БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.9.1 биорознообразие 

2.9.1.1. Зообентос  

Установени са общо 305 таксона: 275 в самата река, 94 в каналите и блатата 

(Русев, 1978). Най-много видове са установени между бентосните групи 

Chironomidae (47), Gastropoda (35), Oligocheta(31), Amphipoda(25), Ephemeroptera(24), 

Coleoptera(23), Trichoptera(17), Lamellibranchia(17)  и др. Средногодишната обща 

биомаса на зообентоса пролетно време възлиза на 34,942 g/m2 (31,225 g/m2 мекотели 

и 3,717 g/m2 останали безгръбначни животни).; лятно време средната обща биомаса е 

21,941 g/m2 (20,425 g/m2 мекотели и 1,515 g/m2 останали безгръбначни животни); а 

есенно време тя е 32,358 g/m2 (27,777 g/m2 мекотели и 4,580 g/m2 останали 

безгръбначни животни). 

На фигура 10 е показана картина на разпределението на таксоните зообентос в 

река Дунав на базата на установеното през август-септември 2002. Очевидно е , че в 

долната част на реката основно значене имат Gastropoda, Bivalvia и  Oligocheta. С 

относително по-малко видове са представени следните групи Porifera и Briozoa. 

Трябва да се има предвид обаче, че по време на проведеното изследване голяма част 

от водните насекоми са били излетяли вече.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10 Разпределение на основните зообентосни групи в отделните сектори на река  

Дунав 
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2.9.1.1.1 Значение на зообентоса като храна на чигата 

Осоабено внимание е отделяно от учените на крайдунавските страни върху 

храната на чигата- един от основните в стопанско отношение обекти. Хранителния 

спектър на чигата е съставен от 74 различни хранителни компонента (Русев, 1978). 

Най-голямо значение за изхранването на чигата имат ларвитне на на 

ручейниците(разред Trichoptera)- 45,89%, следвани от ларвите на 

еднодневките(разред Еphemeroptera) – 40,26% от теглото на цялата храна. Много по-

малко значение имат видовете от клас Oligohaeta, сем. Chironomidae и разред 

Аmphipoda. Основната храна на чигата включва в действителност само три широко 

разпространени в Дунав насекомни ларви, които заемат общо около 84% от 

теглотона нейната храна:  Hydropsyche gr. ornatula(44%), Palingenia longicauda(30%), 

Ephoron virgo(9,7%).първо място в изхранването на най-малките чиги се пада на 

хирономидите (36% от теглото на храната), следвани от разред Trichoptera (35%) и 

Palingenia longicauda(28,9%). Най-големите чиги се изхранвата с олигохети (52,2%), 

видове от разред Trichoptera (30,2%) и Palingenia longicauda(15,5%).  

Останалите естрови видове се изхранвата с почти същите бентосни животни, както и 

чигата. Основните различия се състоят в следното: есетровите видове(руска есетра, 

пъструга, моруна) използват в много по-голяма степен видовете от сем. 

Gammaridae(разредAmphipoda) и дори вида  Pontogammarus abbreviatus(Sars), който 

се отличава със значително по-големи размери и не се използва от чигата. 

За останалите есетрови риби данни за хранителният им спектър отсъстват. 

 

2.9.1.2. фитобентос  

В река Дунави в нейните притоци са индентифицирани 340 видафитобентосни 

организми. Най-богата е групата на  Bacillariophyceae  с 264 вида. Тази група нар. 

Още диатомови водорасли са представени главно с родовете  Navicula, Nitzchia, 

Achnanthes, Amphora, Cocconeis, Cymbella, Diatoma, Fragilaria, Gomphonema, 

Gyrosigma, Surirella.  Под Козлодуй (685 ркм) броя на фитобентосните организми 

значително намалява. Това вероятно е свързано с типа на субстрата (пясък и кал). 

Най-ниско ниво на този тип организми е установено в делтата а реката. 
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Фиг.11 Процентно разпределение на видовете фитобентос, принадлежащи към 
отделни таксони установени по време на проучването (Joint Danube Survey -Technical 
report of the International Commission for the protection of the Danube river, 2002) 
 
2.9.1.3. фитопланктон 

 

Първи сведения за фитопланктона на българският сектор на река дунав дава 

Найденов (1966), който изброява осем доминантни вида и съобщава ,че установил 91 

планктонни вида водорасли. По данни от работата на Сайс (1978) в която са обощени 

изследвания за периода 1959-1973 са установени 186 вида и разновидности 

водорасли. Преобладаващо място през цялата година имат диатомовите водорасли. 

Анализът показва наличието на ясно изразен есенен максимум, по-слабо изразен 

пролетен минимум през лятото.От 1971 г. се забелязва интензивно развитие на 

фитопланктона и през лятото, което е следствие на завирения язовир “Железни 

врата”. Фитопланктонните видове характеризират проточните дунавски води като β-

мезосапробни. 

Резултатите от изследването през август-септември 2002 показват наличието на общо 

261 вида фитопланктери за цялата река.  Отчетеното повишено видово разнообразие 

в средната и долната част на Дунава е за сметка на кокалните зелените водорасли 

(Chlorococcales), както и може да се предположи при съществуването на 

еутрофикационни процеси (Joint Danube Survey -Technical report of the International 

Commission for the protection of the Danube river, 2002). 

 

2.9.1.4. зоопланктон 

Зоопланктонът в българският сектор на река Дунав се изследва от 1958. След 

проучването на качествения и колчествен състав, главно след 1970 се обръща и  

съществено внимавние на влиянието на хидротехническите съоръжения и по 
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специално на промениет които те оказват върху биологичния режим на реката 

(Найденов,1963; Найденов, 1968; Найденов, 1975). В резултат на тези изследвания се 

установява, че зоопланктонът пред българския бряг има подчертано ротаториален 

характер през цялата година. Доминират  Brachionus calyciflorus, B.Urceolaris, 

Кeratella quadrata, Asplanchna priodonta. На второ място по численост са копеподите, 

които се срещат в по-голямо количество през летните месеци.Но през годините след 

баражирането на “Железни врата” достигат и до 84% от общия планктонен състав. 

През периода 1971-1973 г. над 70% от зоопланктона се продуцира през пролетно-

летните месеци. Сред регулирането на речния отток е отчетено намаляване на 

средногодишната зоопланктонна численост 6-9 пъти, а биомасата му 5,7 – 7,3 пъти. В 

проведеното през август-септември изследване не е установена съществена промянав 

относителния дял на отделните групи съсавящи планктонната фауна.  Установени са 

120 вида , като от тях 79 Ротатории, 27 Кладоцера и !4 Копепода. 

 

2.9.1.5. Ихтиофауна  

 

 От общо 83 ихтиовида за цялата река, в българския сектор се срещат 65 (Busnita, 

1967). По публикации на български ихтиолози са документирани 58 вида, като към 

тях не се включват аклиматизираните, т.е. преобладаващата част от видовете 

обитават долната част на реката.типични видове по настоящем са мряната, скобарът, 

морунашът, речния кефал, шаранът, бабушката, червеноперката и бялата риба 

(Маринов, 1978). Представителли на непроходните реофилни видове да расперът и 

мъздругата. Проходните анадромни са есетровите (с изключение на чигата) и 

дунавската скумрия. Единствен катадромен вид е европейската змиорка.  
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2.9.2. МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  НА ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ 

ЕСЕТРОВИ РИБИ В РЕКА  ДУНАВ 

2.9.2.1. ДНК-индентификационни и популационни изследвания на естровите риби 

Правилната видова индентификация се счита за първата и особено важна 

стъпка във всяка консервационна програма (Avise 1989, 1994), а в случаите когато 

застрашените видове са и обект на търговия, проблемът стой с още по-голяма 

важност (Cherfas 1989, Baker et Palumbi 1994, 1996; Baker et al., 1996). Успешното 

изпълнение на задачата по акуратното определяне видовата принадлежност на 

даден вид е невъзможно без изясняването на съществуващите филогенетични 

връзки между отделните видове, техният произход и еволюция.  

Що се касае за произхода на естровите риби, като най-вероятно се счита 

съществуването на общ тетраплоиден предшественик и като непосредствено 

доказателство е, че част от тях запазват тази плоидност. Процесът на 

октоплоидизация обхваща две независими групи есетрови - тихоокеанските видове 

от една страна и видовете А. gueldenstaedtii, A. baerii, A. persicus A. naccari, 

обитаващи Централна и Източна Европа и част от Азиатския континент.  

Birstein et DeSalle (1998) изследват филогенетичните връзки при есетровите 

на базата на молекулярно генетични методи. Като начало те секвенират три 

региона от митохондриалната ДНК: цитохром b (650нд), 12S (150нд) и 16S 

(350дн).  Конструирано на базата на получените резултати филогенетично дърво 

съдържа три основни клона:  1) един на европейските и американски атлантически 

есетрови (A.sturio-A.oxyrinchus); 2) клон включващ два американски и два азиатски 

вида живеещи по тихоокеанското крайбрежие (A.schrenckii-A.transmontanus) и 3) 

един клон на всички понто-каспийски видове (Birstein et al., 1999). Последният 

клон от своя страна се подразделя на още три клона: единият от които включва 

двата вида от род Huso, другият три много близки подвида – сибирската есетра (A. 

baerii), а третия - персийската есетра (A. persicus) и италианската (A. naccarii).  

Следваща стъпка в изследванията на същите автори включва анализ на по-голям 

регион от цитохром b гена (850 нд), както и на нуклеотидните последователности 

на ND 5 гена (645 нд) и контролния регион (725нд) на митохондриалната ДНК. 

Последните два района теоретично еволюират с по – голяма скорост от цитохром b 

гена. Филогенетичния анализ на тези три нуклеотидни последователности показва, 

че руската есетра А. gueldenstaedtii представлява филогенетичен сбор  включващ  
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две линии: едната е съставена от A. persicus  и A. naccarii, а другата от A. baerii. От 

първата линия A. persicus и А. gueldenstaedtii не могат да бъдат разграничени един 

от друг видове. Авторите правят заключението, че  A. persicus не може да бъде 

считан за самостоятелен вид (Birstein, 1999). От втората филогенетична линия А. 

gueldenstaedtii може да се разграничи от A. baerii по една С-Т замяна в позиция 432 

в контролния регион на мтДНК. Авторът счита, че тази втора генетична форма на 

А. gueldenstaedtii представлява самостоятлен вид, известен като форма зимуваща в 

реката /през есента рибите навлизат в нея, зимуват и се размножават през 

пролетта/. 

Въз основа на резултати получени от изследването на допълнителни региони от 

митохондриалната ДНК, Birstein и съавторите му (2000), правят следните  

предположения:  роднинският вид сибирска есетра може да е мигрирал от понто-

каспийския район към Сибир по време на последното заледяване. Езерата 

свързващи сибирските реки са възникнали преди около 10,000-15,000 години 

(Arkhipov, 1996). Прародителската линия A. gueldensteatii от Черноморския район 

/където е намиран само клона съдържащ  италианска и персийска есетри/ може да е 

нахлула към Адриатическо море от Черно море посредством повърхностни води 

свързващи тези водоеми след последното заледяване преди 8,000 години и довело 

до възникването на A.naccarii. Авторите правят заключението, че видовете 

A.naccarii и A. baerii произлизат от два различни генетични форми на A. 

gueldensteatii приблизително по едно и също време. Предположението, според 

което сходството между мтДНК линиите на A. baerii  и A. gueldensteatii се дължи на 

скорошна интрогресия е по-малко вероятно поради различия в географското 

разпространение и биологията /сибирската е типично сладководен вид (Ruban, 

1997), докато руската е анадромен (Vlasenko et al., 1989)/. 

Интерес представлява и схващането на V. Birstein, P. Doukakis и R. DeSalle (1998), 

основано на резултатите от молекулярно-генетичните им изследвания, че рода 

Huso не е самостоятелна таксономична единица, а видовете принадлежащи към 

него спадат към род Acipenseridae  и са най-близко родствени с вида A. ruthenus. 

Генетично доказателство за това е сам по себе си фактът, че двата вида лесно се 

кръстосват помежду си и дават плодовито поколение. 

Според авторите вида А. brevirostrum се явява основен за някои азиатски есетри и 

има трансатлантическа връзка с понто-каспийските видове обитаващи Каспийско,  
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Аралско, Черно и Азовско море (A. gueldenstaedtii, A.stellatus, A. nudiventris, A. 

persicus, Husu huso).  

 Съществуват генетични, морфологични и археологични сведения за това, че 

северно американската есетра (A. oxyrinchus) колонизира Балтийско море през 

Средните векове измествайки местния вид A. sturio (Ludwig et al., 2002). 

Сравнявайки два ДНК фрагмента, един от около 200 нд от контролния регион на 

мтДНК и друг – 230 нд от микросателитния участък Аох –23, бива установено, че 

екземплярите A. sturio улавяни в близкото минало в Балтийско море са по-близки 

до днес съществуващия вид A. oxyrinchus. Днес A. sturio, който в миналото е бил 

широко разпространен от Черно море до Балтийско, е редуциран до 

съществуването на една популация в южна Франция.  

За видовете есетрови обитаващи черноморския басейн е известно, че навлизат за 

размножаване в големите равнинни реки- Дунав, Дон. Както за повечето популации 

на есетровите, така и за тези навлизащи в р. Дунав вероятно е характерна сложна 

вътрепопулационна структура. Тази структура най-вероятно се предопределя от 

съществуващите т.нар. репродуктивни изолиращи механизми: рибите навлизат по-

различно време в реката за размножаване, до местата за мръстене достигат по 

различно време т.е. не се осъществява кръстосване между тези групи/форми, 

субпопулации/поради времева изолация.  

Установена е генетична хетерогенност, базирана на изследване на четири 

микросателитни локуса: LS-19, LS-54, Aox 23 и Aox 45 и ND 5/6 регион от мтДНК, 

между индивидите на моруната, пъстругата и руската есетра предполага 

съществуването на повече от една популация на съответния вид (Sucio et al., 2001). 

Авторът прави предположението за наличието на “няколко главни групи или 

вероятно суб-популации”, като обаче не уточнява върху кое становище се спира 

(Sucio, 2002). 

Друга характерна особеност на есетровите риби е способността им да образуват 

хибриди, както между видови, така и между родови. Този факт внася допълнителни 

затруднения не само при определянето на видовете по тяхната морфологична 

характеристика, но и по молекулярно-генетичен път. 

Направеният кратък обзор дава представа за сложната филогенеза на 

съществуващите днес есетрови риби и от тук трудността за прецизната  им  

индентификация. Но необходимостта от такава е несъмнена с оглед от една страна  
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правилното тълкуване на наблюденията върху биологията и екологията на 

видовете, а от друга за предотвратяване на търговия с хайвер/месо/ от видове със 

статут на забранени за улов. По настоящем,  някои от видовете обитавали  река 

Дунав са или напълно изчезнали /A. nudiventris; A. sturio/ или с критично намаляла 

численост /A.stellatus, A.gueldensteadtii/. Несъмнено за подобряване на състоянието 

на тези популации ще се прибягва към все по-масирани зарибителни мероприятия. 

Затова не на последно място по значение, откриването на генетични маркери би 

дало възможност за проследяване на взаимодействието между генетична структура 

на внасяните със зарибяването риби и тези от естествените популации. 

 

Настоящите ни изследвания имаха за цел да положат началото на: 

1. Изграждането на система за генетични изследвания, която да обезпечи, 

както правилното събиране и съхранение на биологичен материал, така 

и получаване и анализ на ДНК. 

2. Цялостна проверка на това доколко съществуващите към настоящия 

момент методи, базирани на молекулярно-генетична основа, са  

приложими при видовата индентификация на тъканен материал (хайвер, 

мускулна тъкан, кръв и др.) на видовете есетрови риби, обитаващи река 

Дунав. 

3. Изследвания върху генетичната структура на популациите на същите 

видове в река Дунав. 

 

2.9.2.1.1. Материали и методи 

 

Събиране и съхранение на биологичен материал 

 

За молекулярно-генетични изследвания са събрани тъкани (мускулна тъкан, кръв и 

хайвер) от 45 индивида, принадлежащи към различни видове есетрови риби. 

Материалите бяха  събирани лично или предоставяни от рибарите. Необработените 

материали се съхраняват на - 70° С. В редица случай времето от улавянето на 

рибата и достигането на съответния материал в лабораторията е било твърде дълго, 

последиците от което са обсъдени по-надолу. Друг съществен пропуск при 

събиране на материаите бе отсъствието на точна информация за мястото и времето 

на улавяне на рибата. 
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 В Таблица 8  са представени есетровите риби и тъканите от тях и находищата, 

обхванати от настоящето изследване. 

 

Таблица 8 Есетрови риби и тъканите, от които е изолирана ДНК и мястото им на 
улавяне и/или отглеждане. 

 

№ Вид 

 

Индивид 

(код) 

       Тъкан Място на * 

улов 

Източник на* 
материала 

1 Чига (Acipenser ruthenus) G1 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци” 

2  G2 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци” 

3  G3 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци” 

4  G4 мускулна тъкан р. Дунав Рибари 

5  G5 мускулна тъкан р. Дунав Рибари 

6  G6 мускулна тъкан р. Дунав Рибари 

7 Моруна (Huso huso) M3 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци” 

8  М4 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци” 

9  М5 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци” 

10  М6 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци” 

11  М7 хайвер р. Дунав РС”Болярци” 

12  М8 Кръв/хайвер р. Дунав РС”Болярци” 

13  М9 мускулна тъкан с. Ботево Рибари 

14  М10 мускулна тъкан с.Ново село Рибари 

15  М11 мускулна тъкан с.Ново село Рибари 

16  М12 мускулна тъкан гр. Видин Рибари 

17  М13 мускулна тъкан гр. Видин Рибари 

18  М14 мускулна тъкан с. Ботево Рибари 

19  М15 мускулна тъкан с.Ново село Рибари 

20  М16 мускулна тъкан гр. Лом Рибари 

21  М17 мускулна тъкан гр. Лом Рибари 

22  М19 мускулна тъкан гр. Видин Рибари 

23 Руска есетра (Acipen  

gueldenstaedtii) 

R1 мускулна тъкан с. Арчар Рибари 



24  R2 мускулна тъкан с. Ново село Рибари 

25  R3 мускулна тъкан гр. Видин Рибари 

26  R4 мускулна тъкан гр. Видин Рибари 

27  R5 мускулна тъкан гр. Силистра Рибари 

28  R6 мускулна тъкан гр. Видин Рибари 

29  R15 кръв Гр. Лом Рибари 

30  R16 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци 

31  R17 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци 

32  R18 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци 

33  R19 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци 

34  R20 мускулна тъкан р. Дунав РС”Болярци 

35 Сибирска есетра (Acipen  

baerii) 

S1 мускулна тъкан          ? РС”Болярци 

36  S2 мускулна тъкан ? РС”Болярци 

37  S3 кръв ? РС”Болярци 

38  S4 кръв ? РС”Болярци 

39  S5 мускулна тъкан ? РС”Болярци 

40  S6 мускулна тъкан ? РС”Болярци 

41  S7 мускулна тъкан ? РС”Болярци 

42  S8 мускулна тъкан ? РС”Болярци 

43  S9 кръв ? РС”Болярци 

44 Пъструга (Acipen  

stellatus) 

Z1 кръв ? РС”Болярци  

45 Хибрид Х1 мускулна тъкан ? РС”Болярци 

46 Хибрид Х2 кръв ? РС”Болярци 

47 Хибрид Х3 кръв ? РС”Болярци” 

* Включените в таблицата данни относно мястото на улова и произхода на материала се 

базират изцяло на информация от рибари,  рибовъди и организации предоставили 

материала за изследване. 

 

Изолиране на ДНК 

 

ДНК е изолирана от различните тъкани по метода, публикуван от De Sale и съавт., 

(1993) и модифициран от нас за целите на настоящето изследване.  
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Тъканта на рибата се нарязваше ситно и стриваше в порцеланово хаванче с 

добавяне на подходящ обем буфер ТЕ (10mM Трис, 1mM EДTA, pH 8). За 

получаване на отделни клетки следваше хомогенизиране на тъканта в стъклен 

мини-хомогенизатор. След хомогенизирането суспензията се изливаше в подходящ 

по обем съд и се добавяше разтвор на SDS до крайна концентрация 1%. Към тази 

суспензия се добавяше разтвор на ензима Протеиназа К до крайна концентрация 

1mg/ml. Цялата суспензия се разбъркваше добре и се оставяше в хладилник при 4оС 

за една нощ. На следващия ден суспензията се центрофугираше за 20 минути на 

5000 об./мин. Следваше екстракция на супернатантата с равен обем 

фенол/хлороформ, ново центрофугиране и нова екстракция на горната фаза с равен 

обем хлороформ/изо-амилов алкохол (24:1). След ново центрофугиране горната 

фаза се събираше и утаяваше с 1/10 от обема 3М К-ацетат pH 5 и 3 обема 

дестилиран, чист етанол. Утаяването продължаваше цяла нощ на –20оС. Следваше 

центрофугиране за 30 минути на 5000 об./мин., промиване на утайката със 70% 

етанол и ново центрофугиране. Утайката, получена след това центрофугиране, се 

сушеше за около час на вакуумен ексикатор. След това тя се разтваряше в 100 μl TE 

и към разтвора се добавяше разтвор на РНК-аза А до 100 μg/ml крайна 

концентрация. След инкубация на 37оС за 30 минути суспензията се екстрахираше 

с фенол/хлороформ и хлороформ/изо-амилов алкохол и се утаяваше както бе 

описано по-горе. На следващия ден ДНК биваше центрофугирана, промивана с 

70% етанол и сушена по стандартната процедура, описана по-горе. Крайната утайка 

от така пречистената ДНК биваше разтваряна в 50μl TE, проверявана на 

електрофореза и околичествявана, измервайки адсорбцията на разтвора чрез 

спектрофотометър при 260 nm и 280 nm дължина на вълната. Когато ДНК се 

оказваше достатъчно добре пречистена, продължавахме с използването й за PCR-

реакции. 

За количествено изолиране на ДНК от някои от тъканите се наложиха някои 

модификации на метода. Например, при хайвера, поради бързите деградационни 

процеси и малкото количество ДНК на грам тъкан, времето за инкубация с ДНК-

екстахиращия разтвор бе съкратено на няколко часа вместо цяла нощ. Когато 

имахме цял екземпляр от даден индивид, ДНК се изолираше от мускулна тъкан. 
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PCR-реакция 

 PCR-реакциите се провеждаха на PCR-апарат “Techne” модел Thermal 

cycler PHC-1A. Избора на праймерите използвани в натоящето изследване бе 

усъществен на базата на описаните праймери в публикациите на световната научна 

литература, касаеща есетрови риби. Тъй като данните за успешно използавне на 

праймери  от митохондриалния ген за цитохром б при изследвания на есетровите 

риби, изборът ни се спря предимно на тях. Праймери за някои други геномни 

участъци бяха използвани също. 

В Таблица  са посочени праймерите използвани в насоящето изследване, както и 

литературните източници в които са цитирани.  

Всяка двойка праймери бе използвана с програмата  препоръчвана от 

авторите на съответното изследване, но поради разлики в апаратите в повечето 

случай се налагаше промяна с цел синхронизиране и оптимизиране на условията за 

работата с дадена двойка праймери. Изменения бяха извършени съобразно с 

препоръките на производелите на PCR апарати и химикали. По-долу е представена 

стандартната PCR реакция, както и стандартната програма, иползвана за 

амплификация на фрагменти от ДНК на есетрови риби. 

 

Ензимната реакция съдържа: 

1µg геномна ДНК, включваща и митохондриалната ДНК   

2µl от 10 пъти концентрирания буфер за PCR (  ) 

по 2µl от съответните праймери до 100nМ крайна концентрация 

2µl 100мМ MgCL2 до 2мМ крайна концентрация 

1µl ензим Taq polymerase = 0.5u 

4µl от 4-те нуклеотидтрифосфати (dA,dC,dG, dT) 

6µl би-дестилирана H2O 

--------------------------------- 

Общ обем = 20µl 

Програма на PCR апарата: 

10 мин.  95оС 

1,5 мин. 95оС      

2,5 мин. 45оС   27 цикъла 

2 мин.    72оС 

10 мин. 72оС 
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Тази програма с малки модификации бе използвана за амплифициране на 

фрагментите при настоящето изследване. 

 

Таблица 9 Използвани праймери,  областите им на хибридизация и литературен 

източник  

* cyt b = митохондриален ген за цитохром b 

** ND5/6 = митохондриален ген за NADH5 

 

2.9.2.1. 2 Резултати 

Изолиране на ДНК 

ДНК от тъканите бе изолирана по няколко независими методики, описани в 

световната научна литература.  При изолирането на ДНК бе установено 

съществуването на редица трудности дължащи се от една страна на  

 Праймер Област Източник 

1 В2 cyt b* Birstein, V.J., et al. Conserv.Biol. 12, (1998) 766-775 

2 B2a cyt b Birstein, V.J., et al. Conserv.Biol. 12, (1998) 766-775 

3 B3 cyt b Birstein, V.J., et al. Conserv.Biol. 12, (1998) 766-775 

4 S1 cyt b Birstein, V.J., et al. Conserv.Biol. 12, (1998) 766-775 

5 S1an cyt b Birstein, V.J., et al. Conserv.Biol. 12, (1998) 766-775 

6 S2an cyt b Birstein, V.J., et al. Conserv.Biol. 12, (1998) 766-775 

7 G3 cyt b Birstein, V.J., et al. Conserv.Biol. 12, (1998) 766-775 

8 H00651 control regio  Birstein, V.J., et al. Conservat. Genet. 1, (2000), 81-88 

9 RND5-3 ND5 Nielsen, M.M. et al. J.Fish.Biol., 53, (1998), 216-220 

10 cytb b1 cyt b Birstein, V.J., et al. Conservat.Genet. 1, (2000), 81-88 

11 het1 tRNApro/D-lo  Ludwig, A. and I. Jenneckens, Anim.Genet., 31, (2000), 

154 

12 het2 tRNApro/D-lo  Ludwig, A. and I. Jenneckens, Anim.Genet., 31, (2000), 

154 

13 Sturg5aF ND5/6** Sucio, R.P., et al. (2001) 

14 Surg5aR ND5/6 Sucio, R.P., et al. (2001) 

15 cytb-for 1 cyt b Ludwig, A., et al. Genetics 156, (2000), 1933-1947 

16 cytb-rev 1 cyt b Ludwig, A., et al. Genetics 156, (2000), 1933-1947 
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резистентността на някои тъкани (напр. мускулна тъкан) към методите на 

изолиране, а от друга на разграждането на ДНК по време на съхранението на 

рибите след улова им. Ето защо се наложи да опитаме няколко метода за изолиране 

на ДНК. Най-удачен се оказа методът на De Sale и съавтори, 1993. Независимо, че 

този метод бе удобен за използване в конкретния случай, съществуваха редица 

проблеми при получаване на ДНК, което наложи известно модифициране на 

метода. Този модифициран от нас и използван по-нататък в изследването метод е 

описан подробно в “Материали и Методи”. Най-голямо количество и най-

качествени препарати получихме при екстракция на ДНК от кръв (Фиг. 1). Ясно се 

виждат разликите в качеството на отделните препарати. Някои от препаратите се 

състоят от високомолекулна ДНК и следователно нативна, докато при други ДНК е 

доста нискомолекулна и следователно разградена (сравни стартове 2, 3, 4 и 5 със 

старт 1). Повечето ДНК препарати бяха получени от мускулна тъкан (Фиг. 1Б). 

Между тях също имаше ДНК със запазена нативност (Фиг. 12Б, стартове1,2) но и 

повече препарати със значително разградена ДНК (Фиг.12, стартове3,4,8,9). 

Установено бе, че най-удачно за целите на такъв вид изследвания е да се използва 

кръвта от риби поради съдържанието на голямо количество ДНК.  

 

 

             M   1    2    3    4    5           М        1   2  3    4   5   6  7   8   9 

               
   A     Б 
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Фигура 12 
Електрофореза на ДНК, изолирана от есетрови риби. ДНК е получена по  

оптимизирания от нас метод.  

А: ДНК изолирана от кръв. М – ДНК маркер, λ-Hind III/EcoR I; 1. A. stellatus (пъструга Z1); 2. A. 

gueldenstaedti (руска есетра R15); 3. и 4. A. baerri (сибирска есетра S9); 5. хибрид (A.gueldenstaedti 

x A. baerii X3). 

Б: ДНК изолирана от мускулна тъкан. М – ДНК маркер, 1kb DNA-ladder; 1.  Huso huso (моруна 

М10); 2.  A. gueldenstaedti (руска есетра R4); 3. A. gueldenstaedti (руска есетра R3) 4. Huso huso 

(моруна M17); 5. A. ruthenus (чига G4); 6. Huso huso (моруна M15); 7. Х1 (хибрид) ; 8. Huso huso 

(моруна M16); 9. Huso huso (моруна M16). 

 

Тъй като всички тъкани бяха третирани по един и същи начин за изолиране на 

ДНК, ние отдаваме тези различия в качеството на ДНК препаратите на разликите в 

съхранението на тъканите от риби до достигането им в лабораторията, а за целите 

на молекулярно-генетичните изследвания е необходимо ДНК да е колкото се може 

по-неразградена. 

 

Определяне на видовата принадлежност чрез PCR реакция 

 

 Праймери B2/B2a 

Според авторите тази двойка праймери е специфична за моруна (Huso huso) и 

обхваща областта от 26-ти-до 402-ри нуклеотид от митохондриалния ген за 

цитохром б (Birstein, V.J., et al. 1998) и амплифицира фрагмент с размер 376 н.ч. 

При нашите експерименти не можахме да достигнем до специфичност за вида с 

тази двойка праймери. Вместо това чрез тези праймери се амплифицираха 

фрагменти от ДНК и от други видове есетрови риби (Фиг. 13). Амплифицираните 

фрагменти бяха с размер около 370 н.ч., но се появяваха в различни индивиди от 

един и същ вид, а отсъстваха в други. На фона на фрагментите с размер 370 н.ч. 

независимо от условията се появявваха и други фрагменти в резултат на 

неспецифична хибридизация на праймерите. Тези резултати показват, че 

праймерите B2/B2a не са подходящи за определяне на вида есетрова риба. 

Изследванията с тази праймерна двойка ще продължат в насока на търсене на 

такива условия на PCR- реакцията, които биха осигурили проявата на тяхната 

специфичност. 
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  М   2   3   4   5    6   7   8   9  10 11 12 13  М 

 
Фигура 13 
Агарозна електрофореза на ДНК фрагментите, амплифицирани чрез PCR-реакция с 

праймерите В2/В2а. M- маркерна ДНК; 2. A. ruthenus (чига G6); 3. A. ruthenus (чига G5);               4. 

A. gueldenstaedti (руска есетра R6); 5. A. gueldenstaedti (руска есетра R5); 6. 4); 7. A. baerri 

(сибирска есетра S7); 8. A. baerri (сибирска есетра S6); 9. A. baerri (сибирска есетра S5); 10. A. 

baerri (сибирска есетра S4); 11. Huso huso (моруна М8); 12. Huso huso (моруна М7); 13. Huso huso 

(моруна М3). 

 

 

Праймери В3/В2а 

 Тази двойка праймери, специфична за Huso huso, хибридизира съответно на 26-та 

и 177-та позиция в митохондриалния цитихром б ген и загражда участък от ДНК с 

дължина 260 н.ч.  

След оптимизиране на условията на PCR реакцията при нашите експеримeнти 

фрагмент с точно тези размери се амплифицираше само от ДНК, получена от 

тъканите на моруна (Huso huso) (Фиг. 14).  Това показва, че двойката праймери 

В3/В2а успешно може да се използва за молукулярна диференциация на моруна.   

 

   М   1   2    3    4    5    6                  1      2      3      4      5 

    
       А             Б 

260 н.ч. 

370 
 

150н.ч. 
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Фигура 14 
Агарозна електрофореза на ДНК фрагментите, амплифицирани чрез PCR-реакция с  

праймерите В3/В2а. A. М – маркерна ДНК; 1. A. baerri (сибирска есетра S8); 2. Huso 

 huso (моруна М4); 3. Huso huso (моруна М15); 4. Huso huso (моруна М9); 5. Huso huso 

 (моруна М3); 6. Huso huso (моруна М13). Б. 1. Huso huso (моруна М14); 2. A. baerri  

(сибирска есетра S4); 3. Huso huso (моруна М8); 4. Huso huso (моруна М7); 5. Huso huso  

(моруна М3) 

 

 

 Трябва да отбележим, че когато тези праймери бяха използвани за 

амплифициране на ДНК от хайвер на Huso huso, вместо очаквания фрагмент от 260 

н.ч. получихме фрагмент с размери около 150 н.ч. (Фиг. 14Б, старт 4). В научната 

литература няма споменаване на такъв факт. Ние разполагахме само с  една проба 

от хайвер на есетрови риби и поради това е трудно да обясним  несъответсвието. 

Може да се предполага, че тази разлика се дължи на погрешно определяне на 

произхода на хайвера, или е проява на неописана досега вариация във фрагмента на 

цитохром гена на Huso huso, амплифициран със сътветните праймери. 

 

Праймери S1/S1an 

 Според летературни данни тази двойка праймери амплифицира специфично 

фрагмент с дължина 71 н.ч. от митохондриалния цитохром б ген на пъстругата 

(Acipenser stellatus). След  оптимизиране  условията на PCR реакцията бе успешно 

получен фрагмент със съответната големина (Фиг. 15, старт 8).  

   

 

     М    1  2  3  4  5   6  7  8 

 

71 
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Фигура 15 
Агарозна електрофореза на ДНК фрагментите, амплифицирани чрез PCR-реакция с  

праймерите S1/S1аn.  M- маркерна ДНК; 1. хибрид (A.gueldenstaedti x A. baerii X3); 2. A. 

baerri (сибирска есетра S9); 3. A. baerri (сибирска есетра S8); 4. A. baerri (сибирска  

есетра S6); 5. A. baerri  (сибирска есетра S5); 6. Huso huso (моруна М14); 7. Huso huso  

(моруна М8); 8. A. .stellatus (пъструга Z1). 

 

Следователно, използвайки двойката праймери S1/S1an със сигурност се 

индентифицира вида пъструга сред останалите видове естрови риби. 

Изследванията с този вид обаче трябва да продължат с увеличаване на броя на 

анализираните видове. 

 

Праймери Sturg5aF/Sturg5aR 

 Тази двойка праймери е използвана от Сучу и съавт. (Sucio, R.P., et al. (2001)) за 

специфична амплофикация на фрагмент от цитохром б гена NADH5 от 

митохондрии. Използвайки тези праймери в PCR реакция ние успяхме да 

амплифицираме единичен фрагмент с размер около 2050 н.ч. (Фиг. 16).  Тези 

праймери обаче амплифицираха гореспоменатия фрагмент в отделни индивиди на 

A. ruthenus (чига) (Фиг.16, стартове 3 и 4), Huso huso (Фиг. 16, стартове 11, 12 и 13) 

и A. stellatus (пъструга) (Фиг.16, старт 14), а не амплифицираха фрагменти в други 

индивиди от същите видове. Ние смятаме специфичността на тези праймери за 

неизяснена и на този етап не ги препоръчваме за използване при видово определяне 

на риби от семейство Есетрови. 

 

    М  1   2   3  4   5  6   7   8    9  10 11 12 13 14 М 

 
 

2050 н.ч. 
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Фигура 16 
Агарозна електрофореза на ДНК фрагментите, амплифицирани чрез PCR-реакция с  

праймерите Sturg5aF/Sturg5aR. М-маркерна ДНК; 1. A. baerri  (сибирска есетра S3); 2. A. 

 baerri  (сибирска есетра S1); 3. A. ruthenus (чига G3); 4. A..ruthenus (чига G1); 5. A..   

gueldenstaedti   (руска есетра R2); 6. A. gueldenstaedti   (руска есетра R1); 7. X2 ( хибрид); 

 8. X1 ( хибрид); 9. Huso huso (моруна М7); 10. Huso huso (моруна М6); 11. Huso huso 

 (моруна М5); 12. Huso huso (моруна М4); 13. Huso huso (моруна М3); 14.  A..  

 stellatus (пъструга Z1)   

 

Праймери S2/S2anc 

 Двойката праймери S2/S2anc се посочва като специфична за A. stellatus (пъструга) 

с дължина на амплифицирания продукт от 114 н.ч.(Birstein, V.J., et al., 1998). 

Действително, използвайки тази двойка ние успяхме да амплифицираме фрагмент с 

дължина 114 н.ч. от ДНК на пъструга, макар и използвайки ралични от указаните 

условия на PCR реакцията (Фиг. 17, старт 13). ДНК от един от хибридните видове 

също показа амплифициране на фрагмент с подобна дължина (Фиг. 17, старт 8). 

Това навежда на мисълта, че двойката праймери S2/S2an може да бъде използвана 

за видово определяне на пъструга, като вероятно обаче, пробата ще е положителна 

и за хибридите на вида. Върху ДНК от един от индивидите на вида сибирска есетра 

(A. baerri ) също бе намножен фрагмент с дължина 114 н.ч. (Фиг. 17 старт 8). Ние 

нямаме обяснение на този факт. Вероятно е необходимо по-нататъшно 

оптимизиране на условията на реакцията за да бъдат използвани тази двойка 

праймери. 

 

   М  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13  М 

 
Фигура 17 
Агарозна електрофореза на ДНК фрагментите, амплифицирани чрез PCR реакция с 

праймерите S2/S2an. M-маркерна ДНК; 1. A. ruthenus (чига G3); 2. A. ruthenus (чига 

G1); 3. A..  gueldenstaedti   (руска есетра R2); 4. A. gueldenstaedti   (руска есетра R1); 5. 

X2 (хибрид); 6. X1 ( хибрид); 7. A. baerri  (сибирска есетра S3);  8. A. baerri  (сибирска 

есетра S1); 9. Huso huso (моруна М6); 10. Huso huso (моруна М5); 11. Huso huso  

(моруна М4); 12. Huso huso (моруна М3); 13. A.  stellatus (пъструга Z1). 

114 н.ч. 
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Праймери het1/het2 

Двойката праймери het1/het2 разпознават област от контролния участък (D-loop) и 

част от tRNApro гена в митохондрии (Ludwig, A. and I. Jenneckens, 2000). Авторите 

обаче не споменават размера на получавания амплифициран ДНК фпродукт. С тази 

двойка праймери ние успяхме да амплифицираме фрагмент с дъпжина около 530 

н.ч. (Фиг. 18). Този фрагмент при определени уславия на PCR реакцията, уточнени 

допълнително, се амплифицираше при отделни индивиди моруна (Фиг. 18, 

стартове 1, 7, 8, 10, 15 и 16) без да се появява в други индивиди от същия вид 

(Фиг.18, стартове 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 и 14).  

 

 

             М  1  2  3  4  5 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 М 

 
 

Фигура 18 
Агарозна електрофореза на ДНК фрагментите, амплифицирани чрез PCR-реакция с 

праймерите het1/het2. M-маркерна ДНК; 1. Huso huso (моруна М18); 2. Huso huso  

(моруна М17); 3. Huso huso (моруна М16); 4. Huso huso (моруна М15); 5. Huso huso  

(моруна М14); 6. Huso huso (моруна М13); 7. Huso huso (моруна М12); 8. Huso huso  

(моруна М11); 9. Huso huso (моруна М10); 10. Huso huso (моруна М9); 11. Huso huso  

(моруна М8); 12. Huso huso (моруна М7); 13. Huso huso (моруна М6); 14. Huso huso  

(моруна М5); 15. Huso huso (моруна М4); 16. Huso huso (моруна М3); 17. Acipenser  

stellatus (пъструга Z1). 

 

Характерно за тази двойка праймери бе, че амплфицират и фрагмент с дължина 

около 480 н.ч. от ДНК на пъструга (Фиг. 18, старт 17). Смятаме, че двойката 

праймери het1/het2 могат да бъдат използвани за определяне вида на есетровата 

риба, но вероятно съществуват и вътревидови (субпопулационни) различия, които 

се проявяват в липсата на специфичен фрагмент при PCR. За тези праймери се  
  

530 
н.ч. 

480 н.ч. 
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налагат допълнителни изследвания с по-голям брой проби ДНК за да се установи 

тяхната специфичност. 

 

Праймери cytb b1/S2A 

 След оптимизирането на условията за PCR реакцията с тези праймери ние 

получихме един специфичен фрагмент с дължина 938 н.ч. (Фиг. 19). Този фрагмент 

обаче не е специфичен за определен вид есетрова риба, а се появява само при някои 

индивиди от различни видове, вероятно дължащо се на вътревидови (индивидулни) 

различия. Необходимо е по-детайлно до се изследва нуклеотидния състав на този 

прагмент. 

 

М  1  2   3  4  5   6  7   8   9  10  11 12 13 14 15 16 17 М 

 
Фигура 19 
Агарозна електрофореза на ДНК фрагментите, амплифицирани чрез PCR-реакция с 

праймерите cytb-b1/S2A. M-маркерна ДНК; 1. Huso huso (моруна М18); 2. Huso huso  

(моруна М17); 3. Huso huso (моруна М16); 4. Huso huso (моруна М15); 5. Huso huso  

(моруна М14); 6. Huso huso (моруна М13); 7. Huso huso (моруна М12); 8. Huso huso  

(моруна М11); 9. Huso huso (моруна М10); 10. Huso huso (моруна М9); 11. Huso huso  

(моруна М8); 12. Huso huso (моруна М7); 13. Huso huso (моруна М6); 14. Huso huso  

(моруна М5); 15. Huso huso (моруна М4); 16. Huso huso (моруна М3); 17.  Acipenser  

stellatus (пъструга Z1). 
 

 

Рестриктен анализ на фрагменти, получени от PCR-реакции 

 

След определяне на специфичността на множество праймери, публикувани в 

световната литература, ние проведохме и няколко предварителни експеримента за 

проверка на популационни различия в изследвания набор от ДНК-и на есетрови  
 

938 н.ч. 
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риби. За целта фрагментът от 938 н.ч. от PCR-реакция с използване на 

праймерите cytb-b1/S2A (Фиг. 19), получен от различни индивиди моруна и 

пъструга, бяха рестрицирани с 4 различни рестриктази. Този метод се нарича 

“Полиморфизъм на дължината на рестриктазните фрагменти” (от английското: RFLP 

– Restriction Fragment Length Polymorphism) и се използва за определяне на 

популационен или индивидуален полиморфизъм в популациите. В случая очаквахме 

ако в ДНК на отделни индивиди, принадлежащи на различни популации от един и 

същ вид, се е появила мутация, то тя да бъде засечена чрез проява на разлика в 

дължаната на фрагмент/и след рестриктна реакция с някой от ензимите (Фиг. 20).  

 

                М    1     2    3     4    5     6    7     8     9   10   11  М 

 
Alu I 

 

 
BsuR I 

 

 
Hpa I 

 

 
Rsa I 
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Фиг. 20 
М – маркерна ДНК. 1. Huso huso (моруна М18); 2. Huso huso (моруна М14); 3. Huso huso 

 (моруна М13); 4. Huso huso (моруна М12); 5. Huso huso (моруна М11); 6. Huso huso  

 (моруна М10); 7. Huso huso (моруна М8); 8. Huso huso (моруна М7); 9. Huso huso  

 (моруна М4); 10. Huso huso (моруна М3); 11.  Acipenser stellatus (пъструга Z1). 

 

От Фигура 20 можем да направим следните заключения:  

 

При срязване на фрагмента от 938 н.ч. с рестриктазата Alu I се получават еднакви 

ДНК фрагменти с изключение на Huso huso - индивид М8 (старт 7), което може да се 

дължи на популационно различие. 

 

При използването на рестриктазата BsuR I различия между индивидите на 

моруните не се наблюдават, но от тях се различава пъстругата (старт 11), което 

показва, че при комбинирането на тази двойка праймери със съответната рестриктаза 

двата вида могат да бъдат различени. 

Ензимът Hpa I също успява да различи вида моруна от вида пъструга, но не и до 

хване индивидуални или популационни различия. 

Ензимът Rsa I, също както и Alu I, успява да различи индивида М8 (старт 7) от 

останалите индивиди моруни. 

Трябва да подчертаем, че този фрагмент, както и ензимите бяха избрани за RFLP 

по препоръки на автор на подобно изследване (Sucio R.et al.). Ние не 

подтвърждаваме напълно данните на този автори и смятаме, че такъв род 

изследвания трябва да бъдат провеждани с голям брой индивиди от всеки вид, като 

се държи сметка за тяхната популационна принадлежност. Такива изследвания ще 

бъдат представителни едва когато се създаде база от данни на изследвани стотици 

индивиди от даден вид, включващи различни популации. 

 

 

Изследване на есетровите риби чрез Southern blotting 

 

Един от най-чувствителните методи за определяне на популационни и 

индивидуални различия в ДНК е методът Southern blotting. При него радиоактивно 

белязан ДНК фрагмент (сонда) специфично хибридизира с хомолога си от  
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предварително разградената с рестриктаза ДНК на изследвания индивид. 

Резултатите се отчитат по петната, появяващи се по рентгенова плака, съответстващи 

на местата на хибридизация. Когато тези петна заемат различни места, това говори за 

наличието на индивидуални и популационни различия. 

Ние разградихме ДНК от 16 индивида моруни Huso huso. Нанесохме я на 

агарозна електрофореза и я хибридизирахме с радиоактивно белязан фрагмент от 

цитохром б гена. Резултатът с част от ДНК-ите е представен на Фигура 21. 

 

 

 

       1   2   3   4   5    6   7 

 
 

Фиг. 21 
Southern blotting на ДНК от различни индивиди на моруна (Huso huso). 1. М10; 2. М12; 3. М13;  

4. М14; 5. М16; 6 маркерна ДНК; 7. положителна контрола - фрагмент 938 н.ч.  

 

Може да се види, че ДНК на рибите не дават специфични фрагменти. Макар и 

да изисква повече ДНК, Садърн блотинга е по-чувствителен от PCR-реакцията. 

Ето защо, когато ДНК е неспецифично разградена (например при неправилно 

съхранение при високи температури), Садърн блотинга детектира това 

разграждане, но не и специфични фрагменти. Изводът е, че при начина на 

събиране и съхраняване на  тъкани от есетрови риби, послужили за настоящето 

изследване,  Садърн блотинга се оказва неприложим метод. 
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2.9.2.1. 3 Заключение 

 

Представеното изследване е първото молекулярно генетично изследване на ДНК 

на есетрови риби в България. Като такова то поставя само началото на 

изследванията и може да даде само ограничен кръг от отговори на множество 

въпроси свързани с видовата идентификация, разпространението и генетичното 

разнообразие на есетровите. Използвайки световния опит, като база за сравнение 

постигнатите на този етап от  нас резултати са следните:  

 

1. Оптимизиран е метод за изолиране на ДНК от кръв, мускулна тъкан и хайвер 

на есетрови риби. Установено е, че кръвта е най-подходяща за изследване на 

ДНК на рибите.  

2. Въведен е методът PCR реакция за изследване ДНК на есетровите риби. 

3. Изследвана е приложимостта на посочените в световната литература 

специфични праймери за доказване на видовата принадлижност на някои от 

видовете есетрови (A. stellatus, A. ruthenus, Huso huso).  

4. Установено е, че праймерите В3/В2а са видово специфичени за вида.моруна 

(Huso huso), праймерите S1/S1an са специфични за вида пъструга (Acipenser 

stellatus), докато праймерните двойки B2/B2a, cytb/S2A, Sturg5aF/Sturg5aR и 

het1/het2 не могат да бъдат прилагани директно за определяне на есетрови 

риби.  

5. Открит е генетичен полиморфизъм в индивиди от Huso huso (моруна), което 

отваря възможности за по-нататъшно търсене на ДНК маркери за определяне 

на популационното разнообразие. 

 

Перспективи и препоръки относно молекулярно – генетичните изследвания 

1. В световен мащаб няма унифицирана система за дефинитивно молекулярно 

определяне на отделните видовете (подвидове) риби от семейство Есетрови. 

Такава ситема се създва в момента и според автори от световната научна 

литература за всяко изследване на настоящия етап е необходима голяма извадка 

от индивидуални проби (Birstein V., P. Doukakis, R. DeSalle., 2000 ). Затова 

всяко следващо изследване би трябвало да се провежда с поне 20 екземпляра от  
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даден вид (авторите споменават 100 и повече индивиди, за да бъде преценката 

реална).  

2. Наблюдението, че кръвта е най-удобна за подобен род изследвания е 

изключително важно, защото би помогнало много в бъдеще. Необходими 

малки количества кръв (до 1 ml) за да се проведе цялостен генетичен анализ на 

индивида. От друга страна трябва да се подчертае, че именно кръвта при 

събирането й може най-лесно да бъде контаминирана с кръв от друг индивид 

(при използване на неизмит режещ инструмент) и при чувствителността на 

PCR- реакцията да даде неверни и необясними резултати. 

3. Съхранението на  тъканите до предаването им да става по строго определен 

начин – при темпрература –20 ° С или 95 % етанол. 

4. С цел създаване и поддържане на генетична база данни от популациите на 

естровите риби от река Дунав, да се приложи към изискванията за получаване 

на лиценз за улов задължително и условието да се предава биологичен 

материал (мускулна тъкан, кръв, хайвер) при улова на всеки отделен екземпляр, 

който от своя странада бъде маркиран от оторизираните контролни органи.  

5. Необходимо условие за разкриване на популационната структура на естровите 

е и този материал да бъде съпроводен  с данни за местоулова, дата, пол на 

рибата. При подобни изследвания много би помогнало ако се предостави 

информация за находището от което е събран съответния тъканен материал. По 

този начин експериментаторът би могъл да се ориентира предварително кои от 

праймерите и рестриктните ензими са най-подходящи в търсенето на 

идентичността на пробата. 

6. За откриването на стабилни генетични маркери, характеризиащи дадена 

популация, с цел нейното отграничаване от другите популации на вида е 

необходимо изследването на представители от всички популации. 

7. В заключение трябва да се подчертае, че това е едно начално молекулярно-

генетично изследване на есетровите риби в България. Бъдещите изследвания 

могат да се ориентират като се съобразят и насочат спрямо резултаттие 

представени от нас в настоящата разработка. 
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2.9.5. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ И УЛОВИТЕ 

2.9.5.1.ЧИСЛЕНОСТ НА ВИДОВЕТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ АКВАТОРИИ 

 Според археологически разкопки уловът на есетрови риби датира от над 20 

века (Соколов & Цепкин, 1996). Благодарение на своите големи размери и високи 

вкусови качества на месото и хайвера, есетровите риби винаги са били желан обект 

за улов. Смята се, че човешкото влияние върху числеността на есетровите риби 

започва да се чувства след 16-17-ти век (Balon, 1968). Трайно и постоянно 

намаляване на запасите в световен мащаб се констатира от края на 19-ти век до наши 

дни. Най-значимите улови на есетрови риби в света, съответно най-голямото 

производство на черен хайвер, се осъществява в басейна на Каспийско море - около 

90 % (Левин, 1981; Ходоревская & Новикова, 1995). Черноморско-Азовският регион 

заема второто по значение място в тази дейност. По данни на руски и украински 

учени, годишните улови на есетрови риби в Азовско море за периода 1937-2000 г. са 

намалели от 7270 т до 45 т, т. е. 162 пъти (Materials of the SSG work meeting, 2001). 

Според официалната статистика на ФАО, уловите на есетрови риби в 

Северозападната част на Черно море и р. Дунав за периода 1960-1993 са намалели 

около 14 пъти - от 458 т до 32 т (Проданов, 2000). Според някои изследователи 

статистическите данни за уловите не са коректни и понякога са доста объркани. 

Освен това те не отчитат нелегалния /бракониерски/ улов, който може да надвиши 2 

пъти легалния (Bacalbasa-Dobrovici & Patrishe, 1999).  Bilard & Lecointre (2001) 

смятат, че в някои случаи официалните статистики на уловите са завишени с цел 

получаване на по-високи квоти за износ на хайвер и месо. По данни на Navodaru et al. 

(1999) тенденцията за значителното и постоянно намаляване на уловите от проходни 

видове есетрови риби в долния сектор на р. Дунав през периода 1931-1986 г. е добре 

изразена /фиг.22 и 23/.  

След построяването на Дубосарската и Каховската ВЕЦ, съответно на 

реките Днестър и Днепър в началото на 50-те години на миналия век, р. Дунав 

остава основната "есетрова" река, предоставяща възможност за естествено 

възпроизводство на есетровите риби в черноморския регион (Амброз, 1964, 1966; 

Сальников и др. 1975; Чепурнова & Димитрова, 1981).  

В основата на методите за определяне числеността и запасите на всеки вид 

риба, обект на промишлен риболов, каквито са и есетровите видове, стоят уловите 

им. За тази цел обаче е необходима дългогодишна информация за промените в  

уловите, за биологичните им характеристики. Това включва познания относно  
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възрастово-размерния състав, попълването (естествено възпроизводство), 

естествената, промишлената и общата смъртност, съотношение на половете, 

темпа на растеж и прочие параметтри на излавяната популация. Такива 

изследвания за есетровите от р. Дунав и Черно море у нас до този момент не са 

провеждани. Също така, според нас, риболовната статистика за тези видове е 

изключително неточна. Съществуват твърде малко, непълни и по различни 

причини доста субективни, официални данни за уловите. Всичко това затруднява 

до голяма степен  установяването на сегашните запаси на есетровите видове. 
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Фиг. 22. Структура на есетрови улови (т) по видове в долния сектор на р. Дунав за 
периода 1931-1986 г. (по Navodaru et al. 1999). 
 

В България статистика за уловите на риба започва да се води от 20-те години 

на миналия век (Дренски, 1928). От табл. 10 се вижда, че данните за уловите на 

есетровите риби се дават като общо количество, без да са разделени по видове. 

Тегловните улови от моруна, есетра и чига в българския сектор на р. Дунав за 

периода 1920-1926 г. варират от 29,3 т до 72,4 т. Средният годишен улов за този 

период съставлява  45,1 т. 

 

Таблица 10. Общ улов на есетрови риби (тона) в българския сектор на р. Дунав за 
периода 1920-1926 г. (по Дренски, 1928). 
 

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 Средно 

29.3 72.4 30.3 44.9 48.9 45.1 45.0 45.1 
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През 1942 г. в българския участък на реката са уловени общо 64 т есетрови риби 

(Грозев, 1952).  
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Фиг. 23. Общ улов на есетрови риби (т) в долната част на р. Дунав (по RRA) за 
периода 1997-1998 г. (по Navodaru et al. 1999). 
 

Тегловните улови по видове есетрови в българския сектор на р. Дунав и Черно 

море през периода 1945-1949 г. е представена в Таблица 11. 

 

Таблица 11. Улови на есетрови риби в българския участък на р. Дунав (тона) за 

периода 1945 - 1949 г. (по Дренски, 1951). 

 

Вид 1945 1946 1947 1948 1949 Средно 

моруна 1.4 1.6 1.8 1.6 2.9 1.9 

р. есетра 13.5 9.8 12.2 25.4 21.7 16.5 

пъструга 15.6 13.8. 16.9 9.7 14.6 14.1 

общо 30.5 25.2 30.9 36.7 39.2 32.5 

 

От Табл. 11 се вижда, че за периода 1945-1949 г. в уловите от българския 

учадтък на р. Дунав участват моруната, руската есетра и пъстругата. Не е ясно защо 

не са отбелязани данни за чигата, тъй като според Маринов (1978) за времето от 1925 

г. до 1974 г. тя е заемала от 3.3 % до 4,8 % от общия улов на риба в р. Дунав. Най-

голямо значение през този период са имали руската есетра и пъстругата, които са 

заемали съответно 50,8 % и 43,5 % от общия улов. Моруната е съставлявала 5,7%. 

Общото количество есетрови риби уловени през периода е 162,5 т. Дренски (1951)  
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отбелязва, че запасите на есетровите в р. Дунав и Черно море са намаляли 

"заплашително" и основната причина за това е "прекомерния" улов на полово зрели и 

особено на ювенилни екземпляри. 

Данни за уловите на есетрови риби в българския сектор на р. Дунав за периода 

1960-1974 г са представени в таблица 12: 

 

Таблица 12. Среден годишен улов на есетрови риби в българския участък на р. 

Дунав (тона) за периода 1960 - 1974 г (по Маринов, 1978). 

 

Вид 1960/64 1965/69 1970/74 Средно 

моруна 1.0 2.3 1.7 1.7 

р. есетра 5.5 10.1 15.3 10.3 

пъструга 3.8 3.0 2.3 3.0 

чига 21.2 17.7 24.0 21.0 

Общо  31.5 33.1 43.3 36 

 

През този период настъпват значителни промени по отношение на 

доминиращите видове есетрови риби в тегловните улови. Най-много се лови чига - 

58,3 %, следват: руска есетра - 28,7 %, пъструга - 8,4 % и моруна - 4,6 %. Както се 

вижда от таблица 12, средният общ улов за всеки петгодишен период варира от 150.5 

до 196.5 т (средно 168,2 т), т.е. няма значителна промяна в общото количество на 

улова. Същественото в случая е именно изменението на доминацията по видове в 

уловите. През последните години отново се наблюдава рязка промяна в 

преобладаването по видов състав в дунавските улови (табл. 13). 

 

Таблица 13. Улови на есетрови риби (т) в българския сектор на р. Дунав за периода 

1995-2002 г (по данни на ИАРА към МЗГ). 

Вид 1995 1996 1997  1998 1999 2000 2001 2002 Средно 

моруна 10.8 23.5 30.7 31.2 27.0 18.4 6.6 9.9 19.8 

р.есетра 3.8 1.7 3.6 5.3 4.0 0.9 0.6 1.2 2.6 

пъструга 0.03 0.5 0.2 3.7 6.0 1.1 0.7 1.7 1.7 

чига 0.06 0.8 0.4 1.2 1.5 1.6 1.2 2.8 1.2 

Общо 14.7 26.5 34.9 41.4 38.5 22.0 9.1 15.6 25.3 
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 По средните улови от Табл. 13 може да се изчислят следните количества 

добит хайвер: моруна 1782 kg; руска есетра – 208 kg; пъструга – 136 kg  и чига – 

96 kg. Тук не е взето под внимание, че в официалната статистика регистрираните 

улови са занижени с около 15%. Ако и те бъдат включениq то добивът на хайвер от 

моруна например би бил 2049 kg. 

  Тези количества хайвер са близки до квотата за износ на хайвер, която 

България получава. От Табл. 13 обаче се вижда, че от 2000 година насам уловите за 

намалели 2-3 пъти. Наложително е да се започнат междудържавни преговори за 

намаляване на квотата за добив на хайвер за целия регион.  

Относно процентното съотношение за значимостта по видове есетрови риби в 

тегловните улови за един 55 годишен период може да се съди по данните от 

следващата таблица (табл. 14): 

 

Таблица 14. Процентно съотношение на видовете есетрови риби в дунавските улови 

за периода 1945-2001 г. 

Вид 1945-1949  1960-1974 1995-2001 

моруна 5.7  4.6 79.1 

р. есетра 50.8  28.7 10.5 

пъструга 43.5 8.4 6.7 

чига  58.3 3.7 

Среден год. улов (т) 32.5 36.0 25.3 

 

Средното годишно количество на уловените есетрови риби в българския 

сектор на р. Дунав намалява от 45,1 т през 20-те г до 25,3 т през последните 8 г. (фиг. 

24). Чувствително се променя значението на отделните видове есетрови риби в 

уловите. До 50-те год. на 20-ти век най-голямо значение в нашите дунавски улови 

имат руската есетра и пъстругата - над 90 %. През 60-те - 70-те год, техните улови 

намаляват около 3 пъти, а през последните години са по-малко от 20 %. В общите 

улови чигата и моруната до 50-те години са участвали с по около 5 %. Съществено 

увеличение в уловите на чига настъпва през 60-те - 70-те год, когато тя съставлява 58 

% от всички есетрови риби. През този период моруната запазва своите 5 %. През  

Последните 7-8 г моруната заема първо място в улова на есетрови риби с около 79 % 

участие. 
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Фиг. 24. Средни годишни улови (т) на есетрови риби в българския сектор на р. 
Дунав за периода 1920-2002 г. 
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Фиг. 25. Средна годишни улови (т) на есетрови риби по видове в българския 
сектор на р. Дунав за периода 1945-2002 г. 
 

 

 

От изложените данни  (фиг.24 и 25) се вижда, че се запазва тенденцията за 

намаляване на уловите на есетрови риби, по което съдим за намаляването на техните 

запаси. Тази тенденция е изразена в световен мащаб. Но докато в басейните на 

Азовско и Каспийско море главно значение за есетровите улови и добиването на 

черен хайвер имат руската есетра и пъстругата (Гунько & Наумов, 1965; Вещев,  
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1995; Ходоревская и др., 2001), то в нашия регион ситуацията е по-различна. 

Промените в процентното съотношение на видовете в уловите са нормални при 

определени граници. В случая, това не е така. За един период от около 50 г 

пъстругата и руската есетра не само загубват своята водеща роля в нашите улови, но 

понастоящем те почти нямат значение за количеството добиван черен хайвер. По 

отношение на чигата, която е единствения непроходен вид с постоянно присъствие в 

р. Дунав риболовната преса се засилва особено през 60-те - 70-те години. Резултатът 

от прекомерния улов не закъснява и понастоящем чигата заема около 4 % от уловите. 

През последните години основно значение в есетровите улови и получаването на 

черен хайвер у нас има моруната. Преграждането на р. Дунав с язовирните стени на 

Железни врата 1 и 2 блокира напълно миграционният път на моруната нагоре по 

течението и съкрати размножителния ареал повече от 2 пъти. В момента основните 

мръстилища на моруната се намират между гр. Лом (750 ркм) и Железни врата 2 (863 

ркм), където рибата се концентрира за размножаване (фиг.24). Разбира се 

изграждането на Железни врата влияе отрицателно и на популациите на руската 

есетра и пъстругата, но по това време техните запаси в р. Дунав са значително 

намалени. От друга страна, р. Дунав през последните години запазва приоритетното 

си значение в Черноморско-Азовския регион за естественото размножаване на 

моруната.  

Уловите на есетрови риби в българската акватория на Черно море за периода 

1995-2000 г са представени в таблица 15. 

 

 

Таблица 15. Улови на есетрови риби (т) в българската част на Черно море за периода 

1995-2000 г (по данни на ИАРА към МЗГ). 

 

 

 
   

Вид 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Средно 

моруна 1.8 5.3 11.5 12.3 10.0 0.9 7.0 

р.есетра - 0.7 1.8 2.2 2.0 - 1.1 

пъструга - - - - - 0.3 0.05 

Общо 1.8 6.0 13.3 14.5 12.0 1.2 8.2 
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От таблици 13 и 15 се вижда, че през същия период черноморските улови на 

есетрови риби са почти 3,5 пъти по-ниски от дунавските. В черноморските улови 

значително преобладва моруната - 85,4 %. Руската есетра съставлява 13,4 %, а 

уловите на пъстругата са незначителни. Уловените женски екземпляри на есетрови 

риби в Черно море най-често са без хайвер или той е в ранна фаза на съзряване и 

съответно няма търговска стойност. По този начин се унищожават риби - бъдещи 

производители, които биха могли поне още един път да си хвърлят хайвера в р. 

Дунав.  

Като се има предвид факта, че проходните есетрови риби се размножават през 

няколко години, считаме, че уловът им в Черно море спомага за намаляването на 

естествените запаси и трябва да бъде прекратен. Освен това, в морето има 

възможност да бъдат излавяни млади, полово незрели екемпляри.  

През последните години все по-настойчиво се поставя въпросът за 

достоверността на количествата улови, които се регистрират в официалната 

статистика, а също така и въпросът за нелегалния улов на есетрови риби. Според 

редица автори тези статистики са неточни, объркани и  понякога куриозни. Според 

Bacalbasa-Dobrovici & Patrishe (1999) и Navodaru et al. (1999) в румъния нелегалният 

улов на есетрови риби надвишава легалния с над 90%, т.е. повече от 2 пъти. По 

метода на бързата оценка (RRA), Navodaru et al. (1999), твърди, че за периода 1997-

1998 г. общият улов на есетрови риби в долното течение на Дунав съставлява 385 т, 

от които 180 т за Румъния и 45 т. за България /фиг. 23/. При съпоставяне на тези 

данни с уловите от официалните статистики, за този период излиза, че в Румъния 

нелегалните улови надвишават почти 18 пъти /900%/! официалните статистики. За 

България тази разлика е  15, 5 %. Смятаме, че за периода 1995 - 1999 г. данните от 

българската статистика за уловите на моруна са завишени, а тези за чига са 

занижени. Според оценката, която направихме по метода на RRA (Navodaru et al., 

1999), през последните две години данните за уловите на моруна са занижени 

приблизително два пъти, а тези за чигата и повече. По отношение на руската есетра и 

пъстругата информацията е противоречива и объркана, като техните улови не се 

отчитат напълно в официалната статистика. Главната причина за това е фактът, че 

рибарите се страхуват от данъци и не декларират реалните си улови. Ако приемем, че 

реалните улови от моруна средно годишно са 18 t (около 150 риби х 120 kg), то 

средното количество добит хайвер е около 1620 kg.  
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2.9.5.2. ЕСТЕСТВЕНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ИЗЛАВЯНИТЕ ПОПУЛАЦИИ 

Моруна  

От всичко изложино до тук се вижда, че основният добив на чер хайвер е и ще 

бъде от моруна. 

Числеността на моруната в р. Дунав се поддържа само от естесвеното 

възпроизводство. До сега теоретично се знаеше, че съвременните мръстилища на 

моруната започват от Железни врата 2 надолу по течението, но докъде се простират - 

това не беше известно (Bacalbasa-Dobrovici, 1997; Bacalbasa-Dobrovici & Patrishe, 

1999; Reinartz, 2002). От направените проучвания през пролетта (май) на 2002 г, бяха 

установени 13 мръстилища на моруната по течението на р. Дунав между с. Връв (840 

ркм) и о-в Петрич (755 ркм) - фиг. 2, на дълбочина между 9 и 22 м. Те са 

разположени както следва: между 840 и 835 рkm /о-в Гърла Маре/;  829-826 рkm /с. 

Флорентин/;  824-823 рkm /с. Ясен/; 820-819 рkm; 811-809 рkm /с. Кошава/;   803-797 

рkm /о-в Кутово/;   793-788 рkm /о-в Голям Калафат/;  786-781 рkm /о-в Богдан/;       

778-777 рkm;  775-774 рkm /с. Ботево/; 768-766 рkm /о-ви Деса и Довлек/; 764-763 

рkm /о-в Добрина/; 760-755 рkm /о-в Петрич/. Около 85% от уловите на моруна в 

българския сектор на р. Дунав се реализират между  690 и 845 рkm.  

 Температурата на водата при хвърлянето на хайвера и неговата инкубация 

варира между 12 и 16 градуса. При тази температура процесът на инкубиране 

продължава около 6-9 дни (Детлаф и кол., 1981). Предпочитан субстрат е 

едропясъчно-чакълесто дъно, на места със силно, но "меко" течение. Средната 

скорост на течението варира от 0,9 до 1,4 м/сек в зависимост от мястото и 

дълбочината. Общата дължина на реката в която са разположени основните 

мръстилища на моруната от Железни врата 2 надолу по течението, сътавлява около 

110 км, от които приблизително 85 -90 км са между българския и румънския бряг.  

Числеността на оплодения хайвер през пролетта на 2001 г. варираше между 15 и 60 бр/м2. 

За сравнение могат да се посочат данни от р. Волга (Новикова, 1993; Распопов & 

Новикова, 1997), където числеността на оплодения морунски хайвер е между 2 и 5 бр/м2. 

За оптимална норма се смята численост от около 500 бр/м2 (Новикова, 1993). Съдейки по 

представените данни, може да се каже, че в р. Дунав естествените мръстилища на 

моруната се използват по-пълно, но и в двата случая са далече от оптимума. 

Доказателство за подобно твърдение са неуспешните опити да  бъдат уловени мигриращи 
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по течението личинки както на моруна, така и на други есетрови видове риби. 

Според Bacalbasa-Dobrovici & Patrishe (1999) през последните години в 

северозападната част на Черно море числеността на ювенилните есетрови риби от 

видовете моруна, руска есетра и пъструга е намаляла значително. Авторите дават 

пример, че преди 30-40 години като приулов /случаен улов/ на мрежа за нощ са се 

ловели между 20 и 50 kg ювенилни екземпляри с дължина  от 15 до 80 cm. Сега се 

ловят не повече от 5 екземпляра на мрежа. Основна причина за това е 

недостатъчното количество производители, което достига до местата за 

размножаване. Международният опит показва, че за да се използват възможно най-

добре естествените мръстилища е необходимо до тях да се пропускат най-малко 60 % 

от производителите, които навлизат в реката за размножаване (Новикова, 1993). 

Например, за р. Волга се смята, че до мръстилищата трябва да достигат годишно 

около 11 000 бр. производители, от които 3 500 бр. - женски (Распопов & Новикова, 

1997). По данни на украински учени (Шляхов & Акселев, 1993 по Проданов, 

Стоянова, 2000) числеността на моруната в северозападната част на Черно море е 

около 100 000 бр. В това число влизат и неполовозрелите екземпляри. За момента ние 

не можем да кажем точно колко производители от моруна навлизат в р. Дунав. На 

базата на уловите на страните от долния сектор на реката през последните години, 

можем косвено да смятаме, че за размножаване навлизат около 1.5-3 хиляди 

производители моруна, като до мръстилищата достигат вероятно по-малко от 1/4. 

Подобни данни се дават и за р. Волга (Ходоревская и др., 2000).  

Един от начините за по-пълното използване на естествените мръстирища е 

допускането до тях на по-голям брой производители. Това може да се постигне чрез 

въвеждане на по-строги забрани за улов в местата за размножаване. Друг път, по 

който неизбежно трябва да се върви е създаването на морунски стопанства с 

необходимия капацитет за изкуствено производство на личинки и еднолетки за 

зарибяване на р. Дунав. Тук може да се даде пример с региона на Каспийско море, 

където над 90 % от запасите на моруна се базират на изкуственото възпроизводство. 

(Vaisman & Raymakers, 2001). 

На базата на данни от 2000-2002 г. за излавяната популация от моруна в р. 

Дунав, предимно от български, румънски и отчасти сръбски и украински улови 

(Agreement on fishery in the Danube River Mixed Commission, 2002) през последните 

години, сме обобщили връзката между тегло, възраст, и дължина на тялото. Тази 

информация е представена в таблици 16 и 17: 
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Таблица 16. Тегловно-възрастови параметри на излавяната популация от моруна в р. 

Дунав за период от 3 години (2000 – 2002 г.).  

Тегло 

(кг) 

Възраст 

(год.) 

Брой 

(екз.) 

50-60 15-19 7 

61-80 15-22 11 

81-100 16-23 20 

101-120 16-25 16 

121-140 17-27 19 

141-160 21-30 12 

161-180 23-33 17 

181-200 26-35 12 

201-220 28-38 8 

221-260 28-39 6 

261-280 30-40 6 

281-320 33-41 4 

321-400 35-45 3 

 

 

Таблица 17. Линейно-възрастови параметри на излавяната популация от моруна в р. 

Дунав за период от 3 години (2000 – 2002 г.).. 

Дължина (см) Възраст (год.) Брой (екз.) 

180-200 15-18 10 

201-220 16-23 19 

221-240 17-25 21 

241-260 18-28 11 

261-280 20-32 16 

281-300 24-36 9 

301-330 26-39 5 

330-400 29-над 40 3 

 

На таблица 18 са представени данни за процентното съотношение между 

тегловните улови на моруна в българския сектор на р. Дунав за периода 2001-2002 г. 
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Таблица 18. Процентно съотношение между българските тегловни улови на моруна 

(2001-2002 г). 

Тегло (кг) Брой (екз) % 

50-100 20 23.8 

101-130 22 26.2 

131-160 12 14.3 

161-190 10 11.9 

191-220 8 9.5 

221-250 8 9.5 

251-280 1 1.2 

281-340 2 2.4 

341-400 1 1.2 

Общо 84 100 

Най-много се улавят моруни с тегло 50-160 кг - общо 64,3 %, следват 

екземплярите между 161-250 кг - 30,9 %. Моруни с по-голямо тегло - над 250 до 400 

кг се ловят рядко - 4,8 %. 

Средното тегло на женските моруни в уловите е около 160 кг, а на мъжките - 

65 кг. Средното промишлено тегло на една моруна при съотношение на половете 1:1 

е 112 кг. На практика съотношението на половете варира, както през отделните 

сезони, така и през различните години. Смята се, че при нормални условия 

съотношението между мъжки и женски екземпляри в природата е около 3:1. Според 

Хдоревская и др. /2000/ за р. Волга това съотношение се доближава до 3:1. За 

запазване на природното съотношение има значение и какви уреди за риболов се 

използват. При мрежни уреди се ловят повече мъжки екземпляри, а при кърмаци  се 

улавят повече женски.  

Гонадо-соматичния коефициент при женските моруни варира между 12,9 и 

24,8 %. Средното количество на хайвера е 18 % от теглото на рибата. Според данните 

от официалната статистика за уловите на моруна в българския участък на р. Дунав за 

периода 1995-2002 г (табл. 13), средното възможно количество добиван черен хайвер 

е около 1800 кг, като варирането е от 700 до 2800 кг. Както бе споменато по-горе, за 

последните 2 години /2001-2002 г./ средното, реално получено количество черен 

хайвер е около 1620 kg годишно. Във връзка с това квотите за износ на черен хайвер 

трябва да се актуализират най-малко на всеки 2-3 г. 
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На таблица 19 са сравнени уловите на моруна в р. Дунав за периода 1995-2001 

г. между България и Румъния, според техните официални статистики: 

Таблица 19. Улови на моруна (т) в българския и румънския сектор на р. Дунав за 
периода 1995-2001 г 
Година България Румъния 

1995 10.8 7.1 

1996 23.5 10.7 

1997 30.7 1.9 

1998 31.2 7.7 

1999 27.0 5.7 

2000 18.4 26.2 

2001 6.6 30.6 

Средно 21.2 12.8 

Естествено е да има връзка между уловите в двата сектора и това личи от 

таблицата - нашите най-големи улови съвпадат с най-малките румънски, и обратно. 

Тук е необходимо да се каже, че съществува мнение от страна на румънските учени, 

според което фактическият улов както на моруна, така и на останалите есетрови е 

значително по-висок заради бракониерството. 

Руска есетра. 

Данните за възрастовите, тегловните и линейни параметри на излавяната 

популация руска есетра в р. Дунав се базират на български и румънски улови 

(Agreement on fishery in the Danube River Mixed Commission, 2002) през последните 

години /Таблица 20/. 

Таблица 20. Биологични характеристики на излавяната в р. Дунав популация руска 
есетра за период от 3 години (2000 – 2002 г.).. 
Възраст Тегло (кг) ТL (см) Брой (екз.) 

7-9 5.0-7.0 97-109 4 

10 7.3-9.0 110-118 6 

11 7.6-9.2 113-122 4 

12 9.4-13.0 111-128 10 

13 9.5-14.7 120-135 9 

14 10.6-14.8 130- 139  5 

15 12.5-16.0 132-146 5 

16 14.6-17.5 135-147 6 

17-20 14.6-24.0 138-153 4 
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Основната полово зряла част от популацията на руска есетра, която се излавя 

в р. Дунав е на възраст между 7 и 20 г, с тегло от 5 до 24 кг и дължина до 1,5 м. Има 

отделни съобщения за хванати есетри с тегло 30-45 кг, но явно подобни екземпляри 

са твърде редки. По данни на украински учени (Коркош & Проненко, 1998) в Азовско 

море се улавят единични екземпляри руска есетра на възраст до 48 г, тегло над 100 кг 

и дължина над 2 м. Според Шляхов и Акселев (1993) (по Проданов, Стоянова, 2000) 

популацията на есетрата в северозпадната част на Черно море в началото на 90-те 

год. наброява около 3,8 млн. екз., като полово зрялата част съставлява около 317 хил. 

бройки (8,3 %). Изхождайки от тези данни, уловите в българския сектор на р. Дунав 

са изключително ниски и тенденцията за тяхното намаляване се запазва от 40-те 

години на миналия век до сега (табл. 2, 3 и 4). През последните 7 г.уловите са 

намалели 5,5 пъти в сравнение с тези отпреди 30 г. Ако съпоставим данните за 

българските и румънските улови на есетра през периода 1995-2001 г (табл. 21) се 

вижда, че за времето 1995-1999 г уловите са почти еднакви. Даже средногодишният 

улов в българския участък - 3,7 т е малко по-висок от румънския - 3,3 т. За периода 

2000-2001 г обаче, средният улов в румънския участък е 19,4 т, а в българския -0,75 т. 

Таблица 21. Улови на руска есетра (т) в българския и румънския сектори на р. Дунав 

за периода 1995-2001 г. 

Година България Румъния 

1995 3.8 2.8 

1996 1.7 3.3 

1997 3.6 4.4 

1998 5.3 1.7 

1999 4.0 4.3 

2000 0.9 17.8 

2001 0.6 20.9 

Средно 2.8 7.9 

  

Очевидна е връзката между уловите в двата участъка. Явно е, че колкото 

повече есетра се излавя в румънската част, толково по-малко се лови в българската. 

Поради географското положение на двете страни, този факт важи и за другите 

проходни анадромни риби навлизащи от Черно море в р. Дунав. Пак поради тази 

причина в Румъния уловите на есетрови риби в дългосрочен период, винаги са били  
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по-високи от тези в България. Но тенденцията за трайния спад на уловите от руска 

есетра са неоспорим факт и за двете страни.  

Средното промишлено тегло на женските екземпляри от излавяната дунавска 

популация е около 16,6 кг, за мъжките - 10.4 кг, общо за двата пола - 13,5 кг. 

Средният гонадо-соматичен коефициент при женските съставлява 16 % от общото 

тегло. За периода 1995-2001 г средното годишно количество добиван черен хайвер е 

около 200-220 кг, като за последните две години то е около 60 кг. На практика 

руската есетра почти е загубила стопанско значение за нашите улови. Пълна забрана 

за няколко годишен период има смисъл само ако и Румъния въведе такава в общия 

ни участък от реката и значително съкрати уловите на нейна територия. Съществено 

изкуствено възпроизводство и зарибяване на р. Дунав от всички страни в долното 

течение е наложително. 

Пъструга. 

Данните за биологичните параметри на популацията на пъстругата в р. Дунав 

се базират предимно на румънски и отчасти на български улави (Agreement on fishery 

in the Danube River Mixed Commission, 2002) през последните години /табл. 22/.  

Таблица 22. Възрастово-размерна характеристика на излавяната популация пъструга 

в р. Дунав за период от 3 години (2000 – 2002 г.).. 

 

Възраст Тегло (кг) ТL (см) Брой (екз.) 

4-5 3.0-5.0 70-100 5 

6 3.5-5.0 80-102 3 

7 4.0-5.2 80-114 8 

8 5.0-6.5 83-120 12 

9 5.2-7.4 113-130 7 

10 5.5-8.8 112-136 14 

11 6.4-9.8 114-140 8 

12-13 7.0-11.2 130-148 5 

 

Половозрялата част от излавяната дунавска популация пъструга обхваща 

индивиди на възраст между 4 и 13 г, като мъжките екземпляри достигат тази зрялост 

за пръв път на 4-6 г., а женските на 8-9 г. Средното тегло на женските пъструги е 8 

кг, а на мъжките - 5,4 кг. Съотношението на половете мъжки/женски е обикновено  
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2/1. Средният гонадо-соматичен коефициент за женските съставлява 16 % от общото 

тегло. При тези характеристики на излавяната популация пъструга в българския 

участък на р. Дунав и съобразно данните за уловите през последните години, 

количеството хайвер, което може да се получи е около 60-70 кг годишно. 

На таблица 23 са представени данни за българските и румънските улови 

според официалните статистики на двете страни през последните години: 

 

Таблица 23. Улови на пъструга (т) в българския и румънския сектори на р. Дунав за 

периода 1995-2001 г. 

 

Година България Румъния 

1995 0.03 6.5 

1996 0.5 4.9 

1997 0.2 4.8 

1998 3.7 4.0 

1999 6.0 8.6 

2000 1.1 29.5 

2001 0.7 27.9 

Средно 1.75 12.3 

  

Има съществена разлика за стопанското значение на отделните видове 

проходни есетрови риби в румънските и българските улови. Докато за румънските 

улови значението на трите вида е почти еднакво, то за българските улови през 

последните години, определено доминираща роля има само един вид - моруната. 

За пъстругата, подобно както и за руската есетра може да се каже, че е 

изгубила своето стопанско значение за българските улови през последните години. 

Мерките, които трябва да се приемат са същите като по-горе споменатите за есетрата. 

Чига. 

Това е единственият непроходен вид есетрова риба в р. Дунав. Нейните улови 

в българския участък на реката са имали съществено значение през 60-те - 70-те 

години на миналия век (58 %), сега те са незначителни (3,7 %). Биологичните 

показатели на излавяната чига през оследните години в българския участък на р. 

Дунав са представени в таблица 24. 
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Таблица 24. Възрастово-размерна характеристика на улова от чигата в българския 

сектор на р. Дунав  

  

Възраст Тегло (кг) ТL (см) Брой (екз.) 

2 0.15-0.26 34-41 9 

3 0.25-0.60 40-50 12 

4 0.48-0.65 46-57 13 

5 0.60-0.95 53-60 11 

6 0.94-2.0 50-65 10 

7 1.5-2.8 64-76 7 

8-9 1.8-4.0 72-85 6 

  

В уловите са установени 8 възрастови групи - от 2 до 9 г. Съотношението 

между половете е близко до 1:1, или мъжките леко преобладават /мъжките чиги 

достигат полова зрялост за пръв път на 4 г., а женските на 7 г./ Вероятно рядко се 

улавят и по-едри, съответно с 1-2 г. по-възрастни екземпляри. При тази възрастова 

структура, в размножителния процес участват 5-6 групи от мъжките екземпляри и 2-3 

групи от женските. Подобна немногобройна възрастова стуктура на популацията е 

характерна и за други реки от Черноморския и Азовския басейни (Чепурнова & 

Димитрова, 1981; Кузнецов и др., 1995). Това е показател за подронване запаса на 

вида. Такава популация е неустойчива и уловите оказват силно отрицателно влияние. 

Смятаме, че изкуственото възпроизводство и зарибяване на реката и с чига е 

наложително,  като положителният ефект ще е по-голям от този при другите видове.  

 

2.9.5.3. ИЗКУСТВЕНО ЗАРИБЯВАНЕ. 

В българския участък на р. Дунав се осъществява зарибяване с есетрови риби 

от 1998 г. За периода 1998-2001 г. (по данни на МОСВ) в реката са пуснати общо 

83820 бр. руска есетра с тегло от 20 гр до 1,8 кг; 3 650 бр. моруна с тегло от 20 до 550 

гр и 800 бр. чига - от 15 до 100 гр. През 2002 г в р. Дунав са пуснати 62 520 бр. руска 

есетра с тегло от 12 до 300 гр.; 2 125 бр. чига с тегло 50 – 100 гр. До месец ноември 

2003 г. в реката са пуснати 161 317 бр. руска есетра и 5 300 бр. чига.     

По отношение на теглото на зарибителния материал, масовата практика в 

страните от Каспийския басейн (където се реализират около 90 % от уловите на  
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есетрови риби и добиването на черен хайвер в световен мащаб) е да се зарибява с 

многоброен материал (40-60 млн. екз.) с тегло 1,5-3,5 гр. През последните години в 

Иран има тенденция теглото на зарибителния материал да бъде увеличено до 5-7 гр. 

В Турция за зарибяване се използват есетрички с тегло 5-6 гр. Единствено у нас в р. 

Дунав се пуска значително по-едър зарибителен материал. Двата варианта имат 

своите преимущества и недостатъци. При използването на дребен зарибителен 

материал, коефициентът на естествената смъртност е по-голям, което налага 

развъждането и пускането на по-голямо количество рибки. От друга страна, 

времетраенето и разходите за развъждането на маломерен материал са по-малки. При 

използването на по-едър зарибителен материал коефициентът на естествена 

смъртност е по-малък, но съответно времетраенето и разходите (например поради 

използването на изкуствена храна) се увеличават. Също така, при по-големите риби 

се увеличава коефициентът на промишлена смъртност, т.е. шансовете да бъде 

уловена по-едрата риба нарастват. В случая есетра с тегло над 100-150 гр спокойно се 

улавя в рибарските мрежи. Немаловажен е и фактът, че колкото по-дълго време една 

риба престоява в изкуствените басейни на рибовъдното стопанство, толкова повече 

тя променя своето поведение (най-вече хранително), което затруднява нейната 

адаптация към естествената среда. Друг фактор, който ограничава използването на 

по-голям зарибителен материал при проходните видове е естествената миграция по 

течението на реката към морето. В природата по-голямата част от анадромните 

есетрови риби с тегло над 15-20 гр вече са достигнали морето и там тяхното 

разпределение и адаптация придобиват друг характер. Във връзка с това, смятаме, че 

при зарибяването на р. Дунав, есетровите риби трябва да са с тегло до 15-20 гр. 

Самото зарибяване е препоръчително да се извършва през тъмната част на 

денонощието и възможно по-навътре в реката. По този начин се намалява пресата на 

хищните риби и рибоядни птици. Също така, през нощта праговите стойности на 

реореакцията при рибите намалява и те по-бързо се разпределят по течението. 

Количествата, с които смятаме, че трябва да се зарибява р. Дунав от българска страна 

се базират на следните изчисления: При тегло на 1 хайверно зрънце средно 30 mg, то 

изнесения по разрешената квота 1720 kg хайвер съдържа приблизително 57 300 000 

зрънца. При оцеляемост 45%, от тях ще се получат приблизително 25 800 000 малки 

рибки, от които при 2% достигане до първа зрялост ще имаме попълване на 

мръстителното стадо с около 516 000 полово зрели риби. Това обаче ще се получи 

след около 17 години -  възрастта на съзряване за моруната. 
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Горните изчисления показват, че зарибяването е необходимо, но процесът на 

възстановяване при тези риби с дълъг жизнен цикъл е много бавен и извършването 

на зарибяване днес не гарантира запазване на популацията при едновременно 

разрешени високи улови. Темповете на улов трябва да се забавят, а на зарибяване - да 

се ускорят, за да се предположи задържане на числеността на есетровите риби. 

Ако се използват изчисленията, препоръчани на МОСВ от проф. Коларов 

през 1999 г., то трябва да се зарибява с 10 бр. моруни и 30 бр. руски есетри за 

килограм хайвер от квотата (1720 кг) при оцеляемост до полово съзряване 2% и 

съотношение на половете 1:1 ще получим съответно 172 бр. моруни и 516 бр. руски 

есетри, от които ще се добият 1548 кг и 825 кг хайвер. Направените разчети за улов 

на база на зарибени количества биха могли да се използват и прилагат едва след 13 - 

17 години, когато разселените моруни и руски есетри ще достигнат първа полова 

зрелост. Освен това тези изчисления предполагат излавяне на зарибените количества 

преди те да са се размножили дори един път в естествени условия, следователно без 

въобще да се осигури каквото и да било попълване на природните популации от тези 

екземпляри.За изчисляване на необходимото количество зарибителен материал може 

да се използва и таблицата на Chebanov et al.(2001), която обаче се отнася за:   

Процент търговска възвръщаемост при зарибяване с хайвер, ларви или ювенилни рибки. 
Вид риба % за 

хайвер 
% за 
ларви 

% по размерни класове ювенилни рибки, g 
0.5-1.5 2.0-4.0 5.0-7.0 8.0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 50-..... 

Руска есетра 0.01 0.02 0.4 1.6 1.3 2.5 5.0 20.0 32.0 51.2 100 
Пъструга 0.01 0.02 0.4 0.6 1.3 2.5 5.0 20.0 32.0 51.2 100 
Моруна 0.01 0.02 0.4 0.6 1.3 2.5 5.0 20.0 32.0 51.2 100 
чига 0.01 0.02 0.2 0.4 0.9 2.1 4.2 16.8 26.9 43.0 100 

 

За да бъдат определени по-точно количествата, с които да се зарибява, най-

подходящото време и място на зарибяване, оцеляемостта и поведението на малките 

рибки е необходимо те да бъдат маркирани и следени, като е най-добре да се 

използва радиотрекинг. 

 

  2.9.5.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Атлантическата есетра вече се смята за изчезнал вид от Дунавско-

Черноморския регион. Наличието на шипа се нуждае от научно потвърждение. 

 Възстановяването на тези видове може да се започне единствено с внасяне на 

зарибителен материал отвън. 
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2. Средните годишни улови на есетрови риби в българския сектор на р. Дунав 

са намалели от 45,1 т през 20-те години на миналия век до 26,8 т през последните 8 г. 

3. През целия период значително се променя участието на отделните видове 

есетрови риби в уловите. Руската есетра и пъстругата, които са заемали най-голям 

дял (90 %) от уловите, понастоящем почти са загубили стопанското си значение. 

Подобно е положението и с чигата. 

4. Най-голямо значение за българските есетрови улови и получаването на 

черен хайвер през последните години има моруната (79 % от уловите).  

5. Основните мръстилища на моруната в р. Дунав са разположени между 863 

ркм  (Железни врата 2) и 755 ркм (о-в Петрич). Те не се усвояват оптимално поради 

недостатъчното количество на пропусканите производители. 

6. В р. Дунав основната част от излавяната популация на моруна е на възраст 

между 15 и 36 г, единични екземпляри - до 45 г. Дължината на тялото варира от 180 

до 400 см, теглото 50-400 кг. Мъжките достигат полова зрялост на 15-16 г, женските 

на 18-20 г. Средното промишлено тегло на моруната в българските улови е 112 кг. 

Средният гонадо-соматичен коефициент при женските е 18 %. 

7. Основната плово зряла част от излавяната популация на руска есетра в р. 

Дунав е на възраст 7-20 г, с тегло 5-24 кг и дължина 1-1,5 м. Средното промишлено 

тегло е 13,5 кг. Мъжките достигат полова зрялост на 7-8 г, женските на 12-13 г. 

Средният гонадо-соматичен коефициент при женските е 16 %. 

8. Излавяната пъструга в р. Дунав е на възраст 4-13 г. Мъжките достигат 

полова зрялост 4-6 г, женските на 8-9 г. Средното промишлено тегло е 6,7 кг. 

Средният гонадо-соматичен коефициент при женските е 16 %. 

9. Излавяната част от популацията на чига в р. Дунав е на възраст 2-9 г, с 

тегло от 150 гр до 4 кг и дължина 34-85 см. Мъжките достигат полова зрялост на 4 г, 

женските на 7 г. 

10. Трябва да се въведе пълна международна забрана за улов на есетрови риби 

в Черно море. Ако не е възможна пълна забрана за риболов и в р. Дунав, то тя трябва 

да е за максималния предвиден от ЗРА срок. В р. Дунав е наложително заменянето на 

кърмаците с мрежени уреди. 

11. Наложително е изкуствено зарибяване на р. Дунав с есетрови риби. 

Зарибителният материал трябва да е с тегло до 15-20 гр. Необходимият капацитет на 

зарибяване, който постепенно трябва да се достигне е от 500 000 до 1 млн. 

екземпляра годишно.  
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12. Изследванията и мониторинга на есетровите риби в р. Дунав трябва да са 

постоянни. Необходимите средства могат да се набавят от фирмите износителки на 

черен хайвер, национални и международни проекти. 

 13. Средното количество на добивания черен хайвер от моруна през 2001 и 

2002 г. е приблизително 1620 kg. От руска есетра и пъструга то е около 120 kg.  

  

2.9.6. МОДЕЛНА КОЛЕКЦИЯ ОТ ГРЪДНИ ЛЪЧИ 

 Изработената моделна колекция от напречни срези на гръдни лъчи за 

определяни възрастта на есетровите се съхранява в Института по зоология, 

лаборатория “Ихтиология” от н.с., д-р М. Василев.  
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2.9.7. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ, АБСОЛЮТНА И   

ОТНОСИТЕЛНА ПЛОДОВИТОСТ 
 
Моруна 

 Средното тегло на женските моруни в уловите е около 160 кг, а на 

мъжките- 65 кг. Средното промишлено тегло на една моруна при съотношение на 

половете 1:1 е 112 кг. На практика съотношението на половете варира, както през 

отделните сезони, така и през различните години. Смята се, че при нормални 

условия съотношението между мъжки и женски екземпляри в природата е около 

3:1. Според Хдоревская и др. /2000/ за р. Волга това съотношение се доближава до 

3:1. За запазване на природното съотношение има значение и какви уреди за 

риболов се използват. При мрежни уреди се ловят повече мъжки екземпляри, а 

при кърмаци  се улавят повече женски.  

Гонадо-соматичният коефициент при женските моруни варира между 12,9 и 

24,8 %. Средното количество на хайвера е 18 % от теглото на рибата. Според 

данните от официалната статистика за уловите на моруна в българския участък на 

р. Дунав за периода 1995-2002 г (табл. 4), средното възможно количество добиван 

черен хайвер е около 1900 кг, като варирането е от 700 до 2800 кг. 

 

 Руска есетра 

Средното промишлено тегло на женските екземпляри от излавяната 

дунавска популация е около 16,6 кг, за мъжките - 10.4 кг, общо за двата пола - 

13,5 кг. Средният гонадо-соматичен коефициент при женските съставлява 16 % от 

общото тегло. За периода 1995-2001 г средното годишно количество добиван 

черен хайвер е около 200-220 кг, като за последните две години то е 60 кг. 

 

 Пъструга 
Половозрялата част от популацията пъстругата обхваща индивиди на възраст 

между 4 и 13 г, като мъжките екземпляри достигат тази зрялост за пръв път на 4-6 г., 

а женските на 8-9 г. Средното тегло на женските пъструги е 8 кг, а на мъжките - 5,4 

кг. Съотношението на половете мъжки/женски е обикновено 2/1. Средният гонадо-

соматичен коефициент за женските съставлява 16 % от общото тегло. При данните за 

уловите през последните години, количеството хайвер, което може да се получи от 

вида е около 60-70 кг годишно. 
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Чига 

Съотношението между половете е близко до 1:1, или мъжките леко 

преобладават /мъжките чиги достигат полова зрялост за пръв път на 4 г., а женските 

на 7 г./. При посочената в Табл. 24 възрастова структура, в размножителния процес 

участват 5-6 групи от мъжките екземпляри и 2-3 групи от женските. 

  

2.9.8. Мониторинг на динамиката на пространствено-времевото 

разпределение. 

За да бъде извършен монониторинг на промените в разпределението и 

движението на различните разлерни и вэзрастови групи есетрови видове са 

необходими многогодишни, систематични наблюдения. Те могат да се проведат от 

работещите в регионалните звена специалисти, които предварително са обучени за 

подобен род наблюдения. Най-добрият начин за мониторинг е наличието на 

стационарни бази по поречието на р. Дунав на три места - западния /около Видин и 

Лом/, централния /около Свищов/ и източния /около Русе, Силистра/ сектор на 

българското поречие. Това разбира се е максималистична и неизпълнима в 

обозримото бъдеще перспектива. Напълно възможно е обача оборудването на 

стационар в района на Видин /напр. в с. Връв има подходяща сграда/, откъдето с 

помощта на рибарите, специалистите на РИОСВ, ТЗ на ИАРА и ентусиасти-

природозащитници да бъдат провеждани целогодишни наблюдения, които няма да 

изискват голямо финансиране.  

 

2.9.9. Темп на нарастване, численост и оптимални улови към момента на 

изследване 

За оценка на запасите в големите реки се използват главно 2 групи методи - 

едните базирани на строго научните изследвания на популационните параметри и 

другите - на анкетния принцип. Към първата група спада виртуално-популационен 

анализ (VPA). Такива разработки за есетровите видове са били възможни в нашия 

сектор на р. Дунав вероятно преди 15 години, когато Коларов (1989) пръв предлага 

мораториум върху риболова им. Прилагането на този анализ изисква многогодишни 

достоверни данни за уловите, дългогодишно проследяване промените във 

възрастовата структура, данни за темпа на растеж и най-вече наличие на що годе 

стабилна популация. За определяне на горните параметри е необходимо да бъдат 

изследвани стотици екземпляри години наред. 
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Този метод изобщо не може да бъде приложен в българския сектор на реката, поради 

твърде съмнителната достоверност на уловите и най-вече, поради невъзможността да 

бъдат събрани и изследвани стотици екземпляри, след като от повечето видове се 

улавят само единични индивиди (или изобщо не се улавят), особено в последната 

една-две години.  

Другата група методи се основава на анкетния принцип. Достоверността на 

информацията, която се получава от българските и румънските рибари и бракониери 

обаче е коментирана подробно в гл. 2.9.5.1 Тя може да послужи само за получаване 

на ориентировъчна представа за състоянието на есетрите, но не и за основа на научни 

изследвания и решения. По метода на бързата оценка (RRA) Navodaru et all (1999) 

дава данни които показват, че в Румъния нелегалните улови надвишават почти 18 

пъти или 900% официалните статистики!! За България тази разлика е 15.5%. 

За такива случаи обаче науката разполага с други, не математически, но 

абсолютно сигурни методи, установени признаци, екологични подходи и анализи, 

които използваме за оценка състоянието на популациите и опасностите, които ги 

грозят в гл. 2.9.5. По принцип всички видове риби с дълъг жизнен цикъл, каквито са 

есетровите, не понасят голям процент преулов (най-много 5-10%) след което техните 

популации започват бавно да се дестабилизират и накрая изчезват. Вече многократно 

дискутираме изчезналите и срещащите се с единични екземпляри есетрови видове. 

От моруната все още се ловят определени промишлени количества, поради факта, че 

тя е с най-дълъг жизнен цикъл (живее до 75 години) и с най-сложна възрастова 

структура (нейното размножително стадо може да включва до 50 възрастови групи) и 

изземването на последните остатъци от нейната силно дестабилизирана популация 

продължава по-дълго време.  

 

2.9.10. Прогнозни модели на числеността и уловите на есетрови риби в р. Дунав и 

Черно море. не подронващи числеността на дестабилизираните популации.  

Предлагаме да се наложи забрана на промишления риболов на есетрови в 

Черно море за всички черноморски държави за дълъг, поне 10-годишен период. 

Също така на дунавските държави и CITES трябва да се предложи драстично 

намаляване количеството на уловите и на квотите за износ на хайвер за целия регион. 

Доводи за това има достатъчно: 
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• Установеното силно намаляване на средните размери на тялото на есетрите в 

уловите;  

• Силното редуциране на местата за изхвърляне на хайвера след построяването на 

баражите на реката над Видин;  

• Многократно по-малкият от оптималния брой хайверни зрънца на моруната на 

единица площ на мръстилищата.  

Дори само фактът, че есетровите от българския сектор на р. Дунав изчезват 

вид след вид е достатъчен, за да се предприемат всички крайни мерки за тяхната 

защита и възстановяване на разнообразието и числеността им! 

Докато защитата стане международен факт смятаме, че уловът на моруна не 

трябва да превишава 16 t/годишно. Също така зарибяването трябва да 

продължи, и да бъде прилагано и от другите дунавски страни, а 

количествата на зарибитлния материал да бъдат увеличени (вж. гл. 2.9.5.3)..  
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2.10. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 2..10.1.  Социално-икономически аспекти на използването на есетровите риби 

 Риболовът е основен поминък за част от населението по побечието на р. Дунав и 

черномарското ни крайбрежие. Уловът на есетрови обаче не спада към този основен 

поминък. Голямата част от рибарите, ловящи есетрови имат друга основна професия. 

Риболовът на есетрови може да се разглежда като страничен доход, макар че може би 

осигурява по-голямата част от годишния паричен приход на риболовците.   

 Разрешителните за риболов издавани от ИАРА не са диференцирани за улов на 

различни видове риби. От данните, представени в гл. 2.6. се вижда, че броят на 

разрешителните варира от 1221 до 2238 през различните години. За броя на 

разрешителните, с които се ловят есетрови видове може да се съди само когато изрично 

се регизтрират кърмаци, но тава важи само за западната част  на реката, където се 

използват тези уреди. 

 Имайки предвид гореизложеното, смятаме, че издаването на лицензи за риболов 

трябва да е диференцирано. За улов на есетрови да се издават ограничен брой отделни 

разрешителни и то само на професионални рибари. Това разбира е мярка, която изисква 

промени в действащите Наредби и Правилници към ЗРА. 

  

2.11.ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

Според литературни източници в нашите води би следвало да се срещат и шестте 

вида есетрови риби: моруна (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedti), шип 

(Acipenser nudiventris), пъструга (Acipenser stellatus), чига (Acipenser ruthenus) и немска 

есетра (Acipenser sturio). Всички (с изключение на чигата) са проходни видове, т.е. 

обитават Черно море, а за размножаване навлизат по течението на р. Дунав.  

Немската есетра /Acipense sturio/  вече се счита за изчезнала. Шипът /Acipenser 

nudiventris/ според рибарите  е твърде рядък, но ние смятаме, че неговото улавяне 

трябва да се докаже. През последните 10 и повече години няма регистрирани улови на 

шип и немска есетра в нашите води. Пъстругата (Acipense stellatus) през последните 

години е твърде рядък вид в уловите и също силно е застрашена от изчезване. 
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Представените в гл. 2.7 и 2.9.1. данни за абиотичните и биотични фактори 

подкрепят становището, че за р. Дунав е характерна стабилност в условията. Това е река 

с огромен саморегулиращ и самоподдържащ се по отношение на естествените фактори 

потенциал.  Дръстични и невъзстановими по естествен път промени предизвиква само 

намесата на човека със строежа на баражи, язовири и др. или с прекомерна преса от 

улови върху естествените рибни популации. 

 

2.11.1. Уязвимост  

Както вече многократно подчертахме, става въпрос за шестте вида риби от сем. 

Есетрови. Немската /атлантическа/ есетра) вече е изчезнала, а от шипът се ловят 

единични екземпляри. Останалите три вида (руска есетра, чига и особено пъстругата, 

която е на дневен ред в най-скоро време да последва съдбата на атлантическата есетра)  

са в процес на изчезване, т.е. тяхната численост е намаляла до такава степен, че нямат 

практическо значение за нашия промишлен риболов, рядка се ловят отделни екземпляри 

от тях. Единствено уловите от моруна създават лъжливото впечатление, че все още 

съществуват промишлени запаси, от които биха могли да се изземват определени, 

научно обосновани количества риба. 

Това закономерно от 80 години насам /Дренски, 1928/ и ускорено, в последните 

едно-две десетилетия, изчезване на видовете един по един показва изключителната им 

уязвимост. В близките 10 години използването на термини като “устойчив риболов”, 

“възможен годишен улов” и т.н. по отношение на видове, които вече са изчезнали или 

почти изчезнали, със силно дестабилизирани популации ще бъде неправилно. Този факт 

трябва да се обсъжда с необходимата сериозност, с него следва да започва всяка 

дискусия за състоянието на есетровите и мерките за тяхното опазване. С разбирането, 

което МОСВ проявява по този въпрос и с подкрепата му в областта на зарибяването с 

есетрови видове ще дойде момент на “устойчив риболов” на базата на прогнозирани 

“оптимални годишни улови”.  

 

2.11.2. Рядкост 

В Червената книга на България не само не са включени всички видове есетрови, 

а даже е отбелязяно, че няма взети мерки за опазването им. В Международната червена 

книга от 1996 г (IUCN, Red List of Threatened Animals) са 
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включени всичките видове, обитаващи българските води.  

От природозащитна гледна точка е единодушно мнението, че популациите на 

есетровите риби се намират в твърде тежко, критично състояние и опасността от 

тяхното изчезване е реална и предстояща. По наше мнение, отбелязаното нарастване на 

уловите в България през последните 5 години (сведения на ДИР-МЗГАР и ИАРА-МЗГ) 

е свързано единствено с увеличаване на риболовните усилия (ловят повече хора с 

повече мрежи) и подобряване (или по-точно възстановяване) на отчетността, а не със 

стабилност или с нарастване на запасите. 

 Основните причини за дръстичното намаляване на числеността на есетровите 

риби са: 

• продължителното свръхползване (преулов), което не отговаря на реалните запаси и 

биологичните особености на тези риби (много дълъг жизнен цикъл, твърде късно /на 8-

15 години) полово съзряване; 

• многократно скъсяване на миграциите и силно намаляване броят на мръстилищата след 

построяването на язовирите при Железни врата; 

• липсата на ефикасно действащо споразумение между дунавските страни за строг 

международен контрол по експлоатацията и опазването на есетровите риби;* 

• т.н. съпътстващ улов - с мрежите за улов на други видове се излавят и малки (млади) 

есетрови. 

 

2.11.3. Биологично разнообразие. 

При разработване на този проект установихме, че процесът на намаляване числеността на 

популациите на есетровите е напреднал изключително много. В исторически план има 

драстичен спад на уловите от есетрови и показателни промени в тяхната структура.  По 

принцип всички видове риби с дълъг жизнен цикъл не понасят голям процент преулов 

(най-много 5-10%), техните популации започват бавно да се дестабилизират и накрая 

изчезват. Без допълнителни изследвания обаче,          
 

_______________________________ 
* Този факт дава основания на представителите, свързани с производство и търговия на 
риба и рибни продукти (главно хайвер) у нас да твърдят (не без основание), че е 
безсмислено (дори вредно за страната) да се въвеждат каквито и да било ограничения, ако 
това не се прави и от останалите дунавски страни; 
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не може да се каже, дали изобщо е възможно да се възстанови естествената численост и 

структура на всички видове, дори и след въвеждането на мораториум върху риболова и 

след изкуственото зарибяване със сегашните количества. Необходимо е всички дунавски 

държави спешно да предприемат мерки като зарибяване, намаляване или дори спиране за 

определен период от време на риболова и свеждане до минимум на бракониерството. 

Всичко това неминуемо ще допринесе за задържане сегашното състояние, постепенно 

реинтродуциране на изчезналите видове, запазване на биоразнообразието в дунавския 

басеин и Черно море, а от там и в световен мащаб.  

 

2.11.4. Стабилност и нестабилност 

 Нашите изследвания и събраните литературни данни категорично сочат, че по 

отношение на популациите на шестте вида есетрови в българските акватории може да се 

говори само за нестабилност. 

НАШАТА ПРЕПОРЪКА Е: БЪЛГАРСКИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ /В ЛИЦЕТО 

ОСНОВНО НА МОСВ/ ДА ЗАПОЧНАТ НЕЗАБАВНИ ПРЕГОВОРИ СЪС СТРАНИТЕ ОТ 
ДУНАВСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И CITES (КАТО СЕ НАДЯВАМЕ CITES ДА НИ ПОДКРЕПИ) ЗА 
ДРАСТИЧНО НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИЯ И ЗАБРАНА НА СПОРТНИЯ 
РИБОЛОВ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕСЕТРОВИ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ.  

Смятаме, че МОСВ само ще спечели международен авторитет и признание в 

областта на защитата на биоразнообразието, ако  е инициатор на тази непопулярна, но 

достойна за уважение от природозащитна гледна точка мярка. 

 Всякакво друго решение на този въпрос би довело до бавно, но сигурно изчезване 

на есетровите видове.  
В НЕМАЛКОТО ВРЕМЕ, НЕОБХОДИМО  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГОРНАТА 

ПРЕПОРЪКА Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНОТО: 

 Всички страни от региона да осигурят международен контрол върху уловите и 

съгласувано да разработят следните съвместни мероприятия за опазване на есетровите:  

• оптимизиране на срока за забрана на улова през размножителния период; 

• защита на местата, където е установено мръстилище на есетрови (например тристранно 

споразумение между България, Сърбия и Румъния за забрана в общия 
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им пограничен район)  

• регулиране на ползването чрез плавно определяне на по-ниски квоти за улов и износ на 

хайвер; 

• създаване на оптимални условия за организиране на стопанства (от които поне едно 

държавно) за развъждане и разселване на моруна и другите есетрови видове; 

• разработване на планове за действие за всеки вид поотделно; 

 

2.11.5. Социално-икономическа оценка 

Риболовът е основен поминък за част от населението по поречието на р. Дунав и 

черномарското ни крайбрежие. Уловът на есетрови обаче не спада към този основен 

поминък за много от хората, ловящи есетрови, тъй като те имат друга основна 

професия. За тях риболовът трябва да се разглежда като страничен.   

 

 2.11.5.1.Оценка на заетостта на населението, което се занимава с риболов 

Издадените от ИАРА разрешителни не са диференцирани за улов на различни 

видове риби. Броят на разрешителните варира от 1221 до 2238 през различните години 

(Табл. 1, гл. 2.6). До 2001 г. за броя на разрешителните, с които се ловят есетрови 

видове може да се съди само когато изрично се регистрират кърмаци, но тава важи само 

за западната част  на реката, където се използват тези уреди. След 2001 г. за броя на 

рибарите, занимаващи се с  улов на есетрови може да се съди по  заплатената отделна 

такса от 250 лв., предвидена за тази дейност в ЗРА. Такива такси обаче няма платени в 

ТЗ обхващащи поречието на Дунав на изток от Свищов, където също се извършва улов 

на есетрови, но с мрежи (Табл. 2). 

За да може да се направи сравнително точна социална оценка трябва да се знае 

броят на рибарите, занимаващи се само с улов на есетрови. От наличните официални 

данни такава информация не може да бъде получена и доколкото целта на този "План за 

действие" касае опазването на рибите, а не социалната защита на населението, смятаме, 

че по-задълбочен анализ на проблема не е необходим, а и е в компетенциите на други 

специалисти и ведомства. 

Производството на зарибителен материал от есетрови може да осигури заетост на 

част от местното население особено, ако се организира модерно държавно рибовъдно 

стопанство.  
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 2.11.5.2. Оценка на дейностите по ползване на есетровите популации 

 

 Трябва да се подчертае инициативата  на МОСВ за въвеждане на изискването 

фирмите, които изнасят чер хайвер да зарибяват р. Дунав с есетрови видове. Необходимо 

е да бъде разработен и добре действащ механизъм за разпределение на българската квота 

между тези фирми срещу задължението за зарибяване.  

 Важен момент при зарибяването е, че има съществено несъответствие между 

улова основно от моруна и зарибяването предимно с руска есетра.     

В българския участък на р. Дунав се осъществява зарибяване с есетрови от 1998 

г. За периода 1998-2001 г. от рибовъдно стопанство "Болярци" (данни на МОСВ) в 

реката са пуснати общо 83 820 бр. руска есетра с тегло от 20 гр до 1,8 кг; 3650 бр. 

моруна с тегло от 20 до 550 гр и чига - 800 бр. от 15 до 100 гр. През 2002 г. от 

рибовъдните стопанства “Болярци” и "Белуга" в р. Дунав са пуснати 62 520 бр. руска 

есетра с тегло от 12 до 300 гр. и 2 125 бр. чига с тегло 50 – 100 гр. До месец ноември 

2003 г. в реката са пуснати 161 317 бр. руска есетра и 5 300 бр. чига. От зарибените 

общо за периода руски есетри след 13-15 г. от достигналите първа полова зрелост риби 

ще може да се добие около 4 900 кг хайвер, а от моруните - около 320 кг. 

За сега р. Дунав се зарибява само от българска страна. До 2002 г. производство 

на есетров зарибителен материал от автохтонните видове есетрови се извършва само от 

едно стопанство  в с. Болярци, Пловдивско. През 2002 и 2003 г. такова производство 

извършва още едно стопанство - фирма "Белуга" /Видин/. 

Производството на зарибителен материал от тези видове е много по-трудно и по-

скъпо в сравнение с всеки друг изкуствено отглеждан у нас вид. Това изисква намеса на 

МОСВ и МЗГ за спешно намиране на законови и финансови пътища за подпомагане на 

есетровъдството у нас, ако наистина искаме да възстановим изчезналите и да повишим 

чеслеността на все още срещащите се видове.  

Необходими са редица научни и научно-приложни разработки за изучаване на 

тези видове, както в природна обстановка, така и при тяхното разселване и отглеждане 

във вътрешни водоеми  /големи язовири/ и рибовъдни стопанства. Такова отглеждане 

значително би намалило пресата над естествените популации. 
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2.12. УПРАВЛЕНИЕ 

Материално-техническата осигуреност на РИООСВ според нас е достатъчна, за да 

могат служителите да осъществяват мониторинг на факторите на околната среда.  

Квалификацията на персонала обаче, както на РИООСВ, така и на ТЗ на ИАРА, 

може и е желателно да бъде повишена. Добре би било да се проведат кратки, 

няколкодневни, курсове на обучение за:  

• успешна идентификация на есетровите видове риби 

• вземане на ихтиологичен материал за научни изследвания (определяне на възрастта, 

храната, плодовитостта, генетичната идентификация и пр). 

 

2.13. ПРОБЛЕМИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ 

Липсата на каквито и да било изследвания и научни разработки за размерния и 

възрастов състав на есетровите видове, тяхната плодовитост, храна и местообитания 

изключително затрудняват даването на важни оценки сега. Когато се наехме да 

разработим този проект ние бяхме радостни оптимисти и се надявахме, че не е късно да 

се приложи  модел на "устойчива експлоатациа" на есетровите видове. В процеса на 

работата обаче, установихме, че дестабилизирането на популациите е напреднало и 

възстановяването на естествената численост и структура на всички видове ще е трудно и 

бавно, дори след въвеждането на мораториум върху риболова и след изкуственото 

зарибяване със сегашните количества и видове.  

Намаляването на мръстилищата след построяването на Железни врата 1 и 2 и 

непрекъснато увеличаващата се риболовна преса от 80-те години насам, и особено през 

последните десетилетия, са двете основни причини, довели до днешното драстично 

подкопаване на запасите от есетрови видове в нашите акватории.  

Специфични проблеми  са бракониерството, неспазването на сроковете за забрана 

на риболов и ловенето на маломерни и неполовозрели екземпляри. Въпреки доброто 

природозащитно и рибостопанско законодателство горните проблеми не само, че 

съществуват, а стават все по-остри. Липсата на контрол и санкции за нарушителите водят 

до чувството за безнаказаност и до увеличаване на нарушенията.  
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2.14. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЕСЕТРОВИТЕ ПОПУЛАЦИИ 

Есетровите са група много древни риби, често определяна като “живи изкопаеми”. 

Принадлежащите към разред Acipenseriformes риби обхващат около 25 вида, 

разпределени  в две семейства  Polyodontidae и Acipenseridae. Всички есетрови обитават 

северното полукълбо и биват  както сладководни, така и проходни. Считано от 1 април 

1998 всички видове, спадащи към семейства  Polyodontidae и Acipenseridae са включени в 

списъка на видове, намиращи се под контрола на CITES (Appendix II /Notification to the 

Parties No. 1998/13 Conservation of Sturgeons). 

 Реинтродукцията и успешната защита на шестте вида есетрови обитавали и 

обитаващи българските акватории би било отличен принос в запазването на 

биологичното разнообразие в национален и в световен аспект. 

При зарибяване на язовири и други вътрешни водоеми с тези видове, макари 

защитени и застрашени от изчезване в природните си местообитания, есетровите могат да 

са атрактивен обект за спортен риболов. 

При успешно увеличаване на числеността чрез природозащитни и рибостопански 

мероприятия в бъдеще есетровите могат да са обект на промишлен риболов. Както е 

известно 90 % от добивания в каспийския регион черен хайвер е от изкуствено 

поддържани популации. 

 

3.  ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 3. 1. Дългосрочни цели 

 Главната цел, която трябва да се постави е възстановяване на стабилни популации 

от всичките 6 вида есетрови риби.  

Тази цел поставя пред правителствените изпълнителни органи и пред научните 

организации необходимостта от разработването на нормативни документи и 

мероприятия за запазване на местата за размножаване /мръстилищата/ на есетровите; за 

постоянен мониторинг на състоянието на популациите им и за създаване на стапанства 

за реинтродукция на изчезналите и повишаване численоста на изчезващите видове 

есетрови. 

3.2. Ограничения  

Основните ограничения, пречки и заплахи за постигане на основната цел, а 
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именно възстановяване биоразнообразието и стабилността на шестте вида есетрови са 

преулова и бракониерството главно в румънската част /делтата/ на Дунав, а също така 

ограничените места за размножаване след построянавето на баражите в Сръбската част 

на реката. 

 3.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели. 

Колкото и бързо да бъде постигнато международно споразумение за ограничаване 

или забрана на улов на есетрови видове, то не трябва да се чака бездейно. Трябва да се 

предприемат следните мерки, които ще ограничат негативните последствия на горните 

ограничения: 

- тристранна (Българо-Сръбско-Румънска) погранична забрана за риболов в районите, 

където са регистрирани мръстилища на моруна 

- забрана на риболова с кърмаци и замяната им с мрежни уреди 

- забраната за  риболов през размножителния период да е с максималната предвидена в 

закона продължинетлост - 60 дни 

- забрана на риболова на есетрови в Черно море  

- рибите за пазара да имат сертификат за произход 

- получаването на лиценз за улов на есетрови да е обвързано със събиране на данни и 

ихтиологичен материал за научни изследвания и мониторинг 

- ежегодно зарибяване минимум с 500 000 бр. 15-20 грамови моруни и руски есетри, 

най-добре в равни количества 

- маркиране на зарибителния материал, най-добре с марки за радиотрекинг 

 

 3.4. Потенциални възможности на популациите от есетрови риби 

 В предходните раздели многократно бе посочено, че запасите на есетровите са 

дотолкова подкопани, че те нямат собствен потенциал за поддържане и още по-малко за 

възстановяване на числеността си. Това може би все още може да се постигне чрез силно 

намаляване на експлоатацията им и засилено зарибяване с всички видове есетрови. 
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4: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

 

4.1 РЕЖМИ И НОРМИ 

4.1.1. Срокове за забрана на улов 

Предлагаме да се въвежда максималният срок предвиден от закона  за Рибарство и 

Аквакултури - 60 дни, но при необходимост със заповед на министъра на околната среда 

и водите и министъра на земеделието и горите да удължават срока на забрана.  

Разрешителни за риболов на есетрови да се издават на професионални рибари, 

срещу ангажимент за съдействие при мониторинга и набавянето на ихтиологичен 

материал за научните изследвания. Всичко това предполага промяна в нормативните 

документи /ЗРА и Правилник на приложението му/. 

 

4.1.2. Зони на забрана за улов 

Проучване и  предложение за създаване на тристранна (България-Сърбия-

Румъния) зона в района на р.Тимок за целогодишна забрана на улова на есетрови.    

 Забрана за риболов на есетрови в Черно море.   

 

 4.1.3. Минимални размери, забранени за улов 

 Минималните размери, предвидени в закона да се запазят, но да се засили 

контлолът по спазването на тази забрана 

 

 4.1.4. Пълна забрана за улов на някои видове есетрови 

 Като начало такава забрана може да се въведе за видовете немска есетра и шип, 

които вече и без това не попадат в уловите. 

 

 4.1.5. Максимално допустими улови от отделните видове 

 Да се положат усилия от страна на компетентните органи за постигане на 

споразумение между страните от Дунавския регион за по-ниски квоти за износ на черен 

хайвер, съобразени със състоянието на отделните видове.  
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4.1.6. Риболовни уреди и средства 

 Да се забрани риболовът с кърмаци, поради по-големият процент женски 

индивиди улавяни с него. В закона да бъде предвиден и три годишен преходен период до 

въвеждане на пълната забрана за използването им. 

 

5. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 

5.1. Определяне на приоритетите 

Продължаване на научните изследвания и мониторинга, за уточняване 

състоянието на популациите на есетровите видове.  

Създаване на административни стимули и финансови облекчения за създавване на 

есетрови стопанства за производство на зарибителен материал. Стимулиране 

производството на черен хайвер от аквакултури. 

 

5.2. Програми  

Да се разработят научни програми за: 1. Мониторинг на популациите на моруна и 

руска есетра, които в момента са под най-голяма риболовна преса, поради това, че те 

осигуряват добива на черен хайвер за изпълняване на българското квота; 2. Мониторинг 

на мръстилищата и условията  в тях; 3.  Уточняване и откриване на нови мръстилища на 

моруната и на другите видове; 4. Установяване абсолютната и индивидуална 

плодовитост на всеки вид и преживяемостта през различни етапи от индивидуалното 

развитие; 5. Определяне на хранителния спектър на всеки от видовете; 6. Следене 

разселването, преживяването и поведението на изкуствено зарибените екземпляри 

моруна и руска есетра. 

МЗГ и МОСВ да инициират създаването на законови и нормативни разпоредби, 

създаващи предпоставки и икономически стимули за насърчаване организирането на 

стопанства за отглеждане и развъждане на есетрови риби.  

Мерките взети в тази насока биха довели до намаляване на пресата върху 

природните популации от излавянето им за добив на черен хайвер, алтернативна заетост 

на хората заети в риболова на есетрови, както и до възможност за възстановяване на 

популациите на някои вече изчезнали от река Дунав видове, каквито са шипа и 

атлантическата есетра. 
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5.3. Проекти 

 
 

ДЕЙНОСТИ 
 

 
ЦЕЛ 

 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
СРОК 

Подобряване на 
съществуващите 
нормативни 
документи (за 
отчитане и 
маркиране на улова 
преди предлагане за 
продажба, 
преработка и др.) 

Оптимизиране на 
контрола и 
подпомагане 
изследванията на 
есетровите  

Подобряване на отчетността  
риболова и статистик  
Постъпване на актуа  
информация за улова по вс  
време на годината. Намаляване  
бракониерския улов и чер  
пазар. 

 
 

2004-2005 

Теренни изследвания  
 

Установяване на 
съвременното 
състояние, 
биологията и 
мръстилищата на 
всеки от видовете  

Яснота за състоянието на 
популациите, размерно-
възрастовата им структура и 
изискванията им към 
мръстилищата   

 
 

2004-2007 

Обявяване на 
“Тристранна” 
защитена територия 
за осигуряване 
естественото 
възпроизводство на 
моруната и др. 
есетрови 

 

Увеличаване на 
възможностите за 
естествено 
попълване  

Максимално използване на 
местата за хвърляне на 
хайвер; 
увеличаване броя на 
естествено размножаващи се 
есетрови  

 
 

2004-2007 

Разработване на 
научно обоснована 
програма за 
маркиране в 
стопанствата на 
зарибителния 
материал преди 
пускането му в 
реката 

Оценка на 
потенциалното 
въздействие от 
зарибяванията 

Изясняване оцеляемостта на 
зарибителния материал, 
неговата миграция, ползите и 
рисковете от зарибяването 

 
 

2004-2006 

Разработване на 
програма за 
реинтродукция на ши   
немска есетра съобраз  
с чл. 63-69 от ЗБР 

 

Възстановяване 
биоразнообразието в 
региона 

Начало на дейности за 
формиране на естествени 
популации от двата вида 

 
2004-2007 

Създаване на 
рибовъдни есетрови 
стопанства, 
включително и 
държавни 

Производство на 
достатъчно количеств  
зарибителен материал 

Ангажиране на местното 
население в алтернативна на 
риболова заетост 
Увеличаване броя на 
есетровите риби, достигнали 

 
 

2004-2009 



  

полова зрелост 
Провеждане на 
обучение на 
кадрите в ТЗ на 
ИАРА и РИООСВ  

Повишаване 
квалификацията  

Подобряване отчетността на 
риболова и набавянето на 
материали за научни 
изследвания 

 
2004-2005 

Изработване 
на база данни за 
видовете 

 

Мониторинг Наличие на актуална 
информация за прилагането на 
природозащитни мероприятия, 
за определяне квотите за износ 
на месо и хайвер 
 

 
 

2004-2007 

Лабораторни 
разработки за 
генетична 
идентификация на 
видовете  

 

Определяне и 
потвърждаване  на 
видовата 
принадлежност на 
биологичен 
материал /хайвер и 
месо/ 

Изясняване на генетичната 
структура на популациите и 
контрол върху зарибяването. 
Възпрепятстване на 
търговията със   забранени за 
улов видове. 
 
 

 
 

2004-2009 

Популяризаторски и 
обучителни 
мероприятия  

 

Издаване на 
просветни брошури. 
Популяризиране на 
есетровъдството 

Осигуряване на обществена 
подкрепа на мониторинговите 
и забранителни мерки. 
Спиране на бракониерството. 
Ангажиране на местното 
население в създаване и 
експлоатация на есетровъдни 
ферми 

 
 

2004-2006 

Мониторинг 
 

   
2004-2014 
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6. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

6.1. Преразглеждане на целите 

През 2007 г. да се извърши преглед на основните цели и задачи, предвидени в този 

план. Основна институция, която ще извърши тази ревизия на резултатите от  

прилагането на Плана за действие е МОСВ. Необходимите участници на национално 

ниво, които Министерството може при необходимост да използва са от Българска 

академия на науките, Софийски университет, ИАРА, други национални научни 

центрове и институти; РИОСВ, ТЗ на ИАРА, НПО, рибари, рибовъди и търговци на чер 

хайвер. 

Задължително трябва да бъде направена оценка на две групи резултати: 

• научните разработки, уточняващи биологичните параметри на популациите. 

• всички мероприятия и дейности свързани с производството на зарибителен 

материал, неговото разселване и контрол по оцеляване и пространствено-

времево разпределение. 
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Напречен срез от гръден лъч на моруна на възраст 24 години. 

Напречен срез от гръден лъч на пъструга на възраст 5 години. 



Напречен срез от гръден лъч на чига - възраст 5 години. 

Напречен срез от гръден лъч на руска есетра на възраст 13 години. 
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