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ВСТУП
Сучасний стан природних популяцій осетрових риб у водах
України можна оцінити як вкрай неблагополучний. З шести
аборигенних видів осетрових два, мабуть, уже втрачені
(європейський осетер і шип), чисельність інших чотирьох
(руського осетра, білуги, стерляді і севрюги) продовжує швидко
скорочуватися. Зміна розмірно-вікової структури стад свідчить
про те, що все менша кількість особин осетрових доживає
до настання статевої зрілості.
Присвоєння всім видам осетрових риб високого охоронного
статусу (всі вони занесені до Червоної книги України),
жорсткість норм природоохоронного законодавства за
нанесення шкоди природному середовищі, за нелегальний
вилов і торгівлю осетровими та їх дериватами в цілому не
призвели до бодай якихось істотних позитивних зрушень.
Можна констатувати, що вся турбота про збереження осетрових
риб декларується в основному на папері, а реальні, науковообґрунтовані, послідовні і ефективні дії зі збереження
і відновлення популяцій диких осетрових в Україні практично
не здійснюються.
Очевидно, що ефективна система охоронних заходів
з відновлення осетрових повинна будуватися з урахуванням
результатів комплексних наукових досліджень сучасного стану
популяцій зазначених видів. Проте, нажаль, стан справ у сфері
збереження осетрових – вкрай незадовільний. В Україні відсутня
національна програма досліджень осетрових, відповідно,
кошти з бюджету якщо і виділяються на такі цілі, то в мізерних
обсягах, розподіляються за відомчим принципом і витрачаються
нераціонально. У сучасних умовах дослідження осетрових
в Україні здійснюються за рахунок нечисленних грантів світових
і європейських природоохоронних організацій і фондів, а також
на особистому ентузіазмі окремих дослідників. Таку ситуацію
не можна назвати нормальною. Якщо осетрові риби є цінним
надбанням народу України, збереження їх для майбутніх
поколінь має бути предметом турботи відповідальних державних
органів.

- оцінка потенціалу генофонду аборигенних видів осетрових,
які містяться в українських риборозплідників, визначення
можливості їх використання для контрольованого штучного
відтворення і обміну з осетровими риборозплідників інших
країн Чорноморсько-Азовського басейну.
Подібні дослідження осетрових вже виконуються в країнах
ЄС дунайського басейну. Тільки в Румунії за останні роки на
дослідження осетрових витрачені десятки мільйонів євро.
Відставання України в цьому питанні очевидне, і воно може
бути подолане в рамках тісної регіональної співпраці.
У даній роботі розглянуті лише деякі сучасні аспекти вивчення
і збереження осетрових в Україні, які зачіпають в основному
регіон Північно-Західної частини Чорного моря (ПЗЧМ) і річок
Дунай і Дністер. З огляду на обмежені терміни і матеріальнотехнічні можливості проведення робіт, отримані результати
можна розцінювати як попередні.
Представлений перший досвід ідентифікації найбільш важливих
оселищ стерляді в верхньому Дністрі, визначені найбільш
важливі ділянки русла, які можуть бути потенційно використані
стерляддю для зимівлі і нересту. Функціональність виділених
місць існування повинна бути підтверджена подальшими
дослідженнями.
У Кілійському гирлі Дунаю проведені роботи з опису
ділянки русла, який використовується молоддю осетрових,
зокрема цьоголітками, в якості сезонного місця нагулу.
Визначено морфометрію дна ділянки, вивчено зв’язок
розподілу бентофауни і сезонної концентрації молоді
осетрових риб.
Наведено дані моніторингу низхідної міграції молоді
осетрових, які є непрямим свідченням успішності нересту
різних видів осетрових в останні роки. Виявлена певна
залежність ефективності нересту від водного режиму
та обсягу стоку Дунаю.

Для розробки і реалізації системи заходів з охорони
і відновлення осетрових необхідне здійснення наступних
напрямків досліджень:

Представлені попередні результати із повернення міток
CWT, застосованих в рамках здійснення спільного проекту
причорноморських країн POP 18 / 22.04.2013.

- моніторинг стану диких популяцій, включаючи обмежені
науково-дослідні лови і контроль за промисловими приловів;

Вивчено прилови осетрових в ході тралового промислу шпрота
в ПЗЧМ. Показано, що з усіх видів осетрових севрюга
найчастіше зустрічається в прилові тралів.

- вивчення поведінки, шляхів нагульних та нерестових міграцій
з використанням сучасних програм мічення риб (CWT, PIT,
акустичних, супутникових та ін.);
- вивчення критично важливих для виживання осетрових
ключових місць існування (нерестовища, місця зимівлі, нагулу),
яке дозволить визначити пріоритети для адресного поліпшення
умов виживання і природного відтворення;
- оцінка сучасного стану кормової бази для окремих видів
осетрових та їх вікових груп, визначення сучасної «екологічної
ємності» ключових оселищ;
- оцінка генетичного різноманіття природних популяцій
осетрових, визначення можливості збереження стійкого
природного відтворення, доцільності та умов здійснення
штучного відтворення;
- збереження генофонду аборигенних популяцій осетрових
в умовах контрольованого штучного утримання, формування
колекційних ремонтно-маточних стад (пріоритетним
є створення маточного стада руського осетра, який нереститься
в р. Дніпро, збереження якого можливо тільки в Україні);
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У роботі розглянуто досвід залучення волонтерів до діяльності
зі збереження осетрових. Основним результатом роботи
«Осетровою варти» протягом трьох сезонів є підвищення
обізнаності з питань збереження осетрових всіх причетних
сторін і поліпшення співпраці між ними. Порушено також
і основні законодавчі проблеми збереження осетрових.
В якості програмного документа розглянуто проект Плану
дій щодо збереження осетрових риб в Україні в 2021-2029 рр.
Документ передбачає комплексний підхід до управління
станом популяцій осетрових. Довгостроковою метою Плану дій
є відновлення всіх наявних популяцій осетрових риб
до відповідності статусу «найменшою загрози» (МСОП)
або «сприятливий» (Оселищна директива).
Презентовано перспективні напрямки робіт і проєкти
по дослідженню і збереженню осетрових в Україні,
підготовлені і намічені до реалізації WWF Україна.
Реалізація основних цілей і завдань Плану дій щодо збереження
осетрових повинна вивести популяції осетрових з-під загрози
зникнення та істотно змінити їх стан на краще.

WWF - УКРАЇНА 2020

INTRODUCTION
The modern state of wild sturgeon populations in the Ukrainian
reservoirs can be assessed as extremely unfavorable. From the six
native sturgeon species, two are apparently already lost (European
sturgeon and Ship Sturgeon), the number of the remaining four
(Russian sturgeon, Beluga sturgeon, Sterlet sturgeon and Stellate
sturgeon) continues to decline rapidly. The size and age structure
of populations is changing; under the anthropogenic pressure,
a smaller number of sturgeon individuals can survive till sexual
maturity.
The assignment of a high conservation status to all sturgeon species
(all of them are included in the Red Book of Ukraine), the tightening
of environmental legislation for damage to the environment,
for poaching and trade of sturgeon products in general did not lead
to any significant positive changes. It can be noted that all concern
for the conservation of sturgeon fish is declared mainly on paper,
and real, scientific based, consistent and effective actions to preserve
and restore populations of wild sturgeons in Ukraine are practically
not take place.
It is quite obvious that an effective system of protective measures
for the restoration of sturgeon should be built taking into basis
of comprehensive scientific research of the current state of the
species. However, with this necessary line of activity, the situation
is very deplorable. There is no coordinated national program
for sturgeon research in Ukraine; accordingly, funds from
the budget for these purposes, if allocated, distributed according
to the departmental principle and spent irrationally. In modern
conditions, studies of sturgeons in Ukraine are carried out by few
grants from world and European nature conservation organizations
and donors and based on the personal enthusiasm of researchers.
This situation cannot be called normal. If sturgeon fish are the
most valuable property of Ukraine, their preservation for future
generations should be a matter of concern for responsible state
bodies.
To develop and implement a system of measures for the protection
and restoration of sturgeon, it is necessary to carry out the following
research activities:
- monitoring of wild populations, including limited research
and control of commercial by-catch;
- study of nutrition, behavior, migrations using modern fish tagging
programs (CWT, PIT, acoustic, satellite tags, etc.);
- study of key habitats which are critical for the survival of sturgeons
(spawning, wintering, feeding sets, migration routes), which will
allow to determine priorities for targeted improvement of conditions
of survival and natural reproduction;
- assessment of the current state of the base for certain sturgeon
species and their age groups, determination of the modern
«capacity» of habitats;
- assessment of the genetic diversity of natural populations
of sturgeon, determination of the possibility of maintaining
sustainable natural reproduction, the feasibility and conditions
of artificial reproduction;
- preservation of the gene pool of native sturgeon populations
in conditions of controlled artificial keeping, the formation of stock
for replacement (priority should be the creation of Russian sturgeon
stock spawning in the Dnieper River, which preservation is possible
in Ukraine only);

- assessment of the potential of the gene pool of native sturgeon
species that are kept in Ukrainian facilities, determination of the
possibility of use for controlled artificial reproduction and exchange
with sturgeon facilities with other countries of the Black Sea-Azov
basin.
Similar sturgeon studies are carried out in the EU countries of the
Danube basin. In Romania tens of millions of euros have been spent
on sturgeon research in recent years. Ukraine’s lagging based on this
matter is obvious, and it can be overcome within the framework
of close regional cooperation.
In this brochure, some modern aspects of the study and conservation
of sturgeon in Ukraine are considered, which mainly affect the region
of the North-Western part of the Black Sea and the Danube and
Dniester rivers. Based on the limited time as well as material and
technical capacity, the obtained results can be noted as preliminary.
The first experience in identifying the most important habitats
of sterlet sturgeon in the upper Dniester is presented, the most
important parts of the river are identified, which can potentially
be used by sterlet sturgeon for wintering and spawning.
The functionality of the identified habitats should be confirmed
by further research.
In the Kiliyskiy arm of the Danube, field work was carried out
to describe the section of the river, which is used by juvenile sturgeon
as a seasonal feeding area. The morphometry of the bottom of the
river part was determined, the relationship between the distribution
of benthos and the seasonal concentration of sturgeon youngsters
was studied.
The monitoring data of the downstream sturgeon youngsters
migration are presented, which are an indirect indicator of
the success of spawning of various sturgeon species. A certain
dependence of spawning efficiency on the water regime and Danube
water level was revealed.
Preliminary results on the return of CWT tags obtained
in the framework are presented implementation of the joint
project of the Black Sea countries POP 18 / 22.04.2013.
Sturgeon by-catches were studied during trawling in the NorthWestern part of the Black Sea. It is shown that all sturgeon species
are most often observed in trawl bycatch. The brochure considers
the experience of involving volunteers in sturgeon conservation
activities.
The main result of the volunteering initiative “Sturgeon watchers»
for three seasons is raising the awareness of all stakeholders on
sturgeon conservation and improving cooperation between them.
The main legislative problems which also affected of sturgeon
conservation were described.
The Sturgeon Conservation Action Plan draft was considered
as a main policy document for sturgeon conservation in Ukraine
in 2021-2029. The document provides a comprehensive approach
to management of sturgeon populations. The long-term goal
of the Action Plan is a restoration of all wild sturgeon populations
to status «Least concern» (IUCN) or «favorable» (Habitat Directive).
Perspective directions of future research and projects prepared
and scheduled for implementation by WWF Ukraine are presented.
The implementation of the main goals and objectives of the Sturgeon
Conservation Action Plan should save sturgeon populations from
endangerment and significantly change population’s condition.
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ОСЕТРОВІ УКРАЇНИ
У межах України історично реєструвалося 6 аборигенних видів
осетрових риб. У сучасних умовах можливість зустрічі осетра-шипа
та осетра європейського у водах України надзвичайно мала. Поодинокі
неперевірені випадки знахідок шипа в Дунаї фіксувалися понад
10 років тому. Європейського осетра можна вважати повністю зниклим
в українських водах. Достовірних відомостей про його знахідки
не було вже понад 70 років. Імовірність зустрічі інших чотирьох видів
осетрових (стерляді, севрюги, білуги, руського осетра) порівняно
з першими двома видами значно вища. Усі зазначені види осетрових
охороняються Червоною книгою України та різнимиміжнародними
угодами та конвенціями.

Білуга звичайна — Huso huso (Linnaeus, 1758).
Прохідна придонно-пелагічна риба, яка постійно живе
в морі, а на нерест заходить у річки. Самці стають
статевозрілими у віці 12-14 років при довжині понад
120 см, самиці – у 16-18 років при довжині понад
150 см. В Азовському морі білуга досягає статевої зрілості
раніше, ніж в інших басейнах: самці – в 12-14 років,
самки – в 14-16 (Чебанов, Галич, 2013). Нерест триває
з кінця квітня до початку червня при температурі
води 8-17 °С в основному руслі великих глибок одних
(багатоводних чи глибоководних) річок на ділянках із
швидкою течією і кам’янистим або піщано-гальковим
донними субстратом. Плодючість складає 200 тис.8 млн ікринок. Ікра донна, клейка. Після нересту дорослі
особини, а згодом і молодь, скочуються в море. Мальки
споживають ракоподібних, червів, личинок комах, мальків
риб; дорослі особини живляться переважно рибою.
В Україні вид відмічається в Чорному та Азовському
морях та нижній течії р. Дунай, Дніпровсько-Бузькому,
Дністровському, Утлюцькому лиманах. У наслідок
зарегулювання стоку основних крупних річок Північного
Причорномор’я природне відтворення в межах АзовоЧорноморського басейну існує тільки в р. Дунай.
В сучасних умовах суттєво впливають на чисельність
популяції браконьєрство та прилов.
Вид включено до Червоної книги України
(природоохоронний статус “Зникаючий”), переліку
CITES (Appendix II), Червоного списку МСОП (CR),
Бернської (Annexes ІІ, ІІІ) та Боннської конвенцій
(Appendix II).
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Осетер руський — Acipenser gueldenstaedtii
Brandt & Ratzeburg, 1833.
Прохідна придонна риба, яка постійно живе в морі,
а на нерест заходить у річки. Статевої зрілості самці
досягають у віці 11-13 років при довжині понад 90–100 см,
самиці – у 12-16 років при довжині понад 105-110 см.
Нерест з кінця квітня-початку травня до середини
червня, при температурі води 11-22 °С, на глибоких
ділянках корінного русла із швидкою течією і піщаногальковим або кам’янистим субстратом. Плодючість
до 50-1165 тис. ікринок. Ікра донна, клейка. Плідники
після розмноження, а згодом і молодь, скочуються на
місця нагулу. Молодь живиться донними безхребетними
(ракоподібними, личинками комах та ін.), дорослі
споживають молюсків, великих ракоподібних та рибу.
У межах України відмічається в Азовському та Чорному
морях, Нижньому Дунаї, зрідка заходить в пониззя
Дніпра. У сучасних промислових уловах як у Чорному,
так і в Азовському морях відмічається поодиноко як
прилов між іншими промисловими видами. Зрідка
відмічаються факти реєстрації виду в ДніпровськоБузькому, Дністровському, Утлюцькому лиманах.
Природне відтворення відбувається слабко й лише
в Дунаї, проте в останні десятиліття зменшується.
У східній ділянці північно-західної частини Чорного
моря ПЗЧМ в даний час присутня певна кількість штучно
вирощених особин руського осетра, які були випущені
в пониззі Дніпра Дніпровським осетровим заводом
в рамках програми відтворення. Здатність цих особин
до природного нересту в умовах р. Дніпро не
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підтверджена. Основним фактором зниження чисельності
є відсутність нерестовищ у зв’язку з зарегулюванням річок,
скорочення кормової бази в море в зв’язку з спалахом
розвитку в ПЗЧМ хижого вселенця рапани та прилов
молодих особин до промислових знарядь лову.
Вид включено до Червоної книги України
(природоохоронний статус “Вразливий”), переліку CITES
(Appendix II), Червоного списку МСОП (CR) та Боннської
конвенції (Appendix II).

Севрюга звичайна — Acipenser stellatus
Pallas, 1771.
Прохідна придонна риба, яка постійно живе в морі,
а для розмноження заходить у річки. Статеве дозрівання
самців відбувається у віці 5-6, переважно в 9-12 років,
самиць — у 7-17, переважно в 8-10 років (при довжині тіла
обох статей понад 95-100 см). Севрюга як і інші осетрові
може утворювати озиму та ярову форми. Озимі особини
заходять у річку восени і зимують в ній. За рахунок
цього озимі риби навесні під час нерестової міграції
просуваються вище по течії, ніж ярові, які в цей період
тільки заходять в річку з моря. Таке пристосування
дозволяє ефективніше використовувати нерестовища.
Навесні нерест з кінця квітня до середини червня при
температурі води 8-15 °С і вище, на глибоких ділянках
корінного русла із швидкою течією та твердим, зазвичай
піщано-гальковим чи кам’янистим ґрунтом. Плодючість
може перевищувати 360 тис. ікринок. Ікра донна, клейка.
Після закінчення розмноження плідники, а пізніше
й молодь, скочуються в море на нагул. Мальки живляться
переважно дрібними донними тваринами (червами,
личинками комах, ракоподібними та ін.), дорослі
споживають рибу, молюсків та великих ракоподібних.
В Україні вид відмічається в Чорному та Азовському
морях, у нижній частині Дунаю, у пониззі Дніпра до
Каховської греблі, Дніпровсько-Бузькому, Дністровському,
Утлюцькому лиманах. Природне відтворення відоме лише
для дунайської популяції. Вид потерпає від відсутності
нерестовищ та незаконного добування.
Вид включено до Червоної книги України
(природоохоронний статус “Вразливий”), переліку CITES
(Appendix II), Червоного списку МСОП (CR), Бернської
(Annex ІІІ) та Боннської конвенцій (Appendix II).

Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Живе у прісних водах. Переважна більшість особин
статевозрілими стають у віці 6 років. Плодючість від
40 до 90 тис. ікринок. Нерест при температурі 16 °С
у квітні-травні. Найпридатнішими місцями для нересту
є ділянки дна з гальковим субстратом на глибині
до 10 метрів. Основною їжею є личинки тендипедід,
одноденки, олігохети, дрібна риба.

В Україні вид реєструється в Нижньому Дунаї,
Cередньому Дніпрі, Десні, Дністрі. Останніми
роками вид інтенсивно використовується в аквакультурі.
У пониззя Дніпра в останні роки було вселено
понад 10 млн особин. На жаль, це не дало
позитивного ефекту й відновлення популяції
не відмічається, перш за все, через брак оселищ
для розмноження. Також проводились пробні вселення
молоді даного виду у Дністровське водосховище
та прилеглу до його вершини річкову ділянку Дністра,
після яких стерлядь неодноразово реєстрували
у браконьєрських уловах. В Україні одним з основних
недоліків робіт з реінтродукції осетрових є відсутність
спеціалізованих наукових досліджень, спрямованих
на визначення ефективності зариблень. Природні
популяції стерляді потерпають від браконьєрства
як під час спеціалізованого незаконного лову,
так і під час прилову серед інших промислових видів.
Вид включено до Червоної книги України
(природоохоронний статус “Зникаючий”), переліку
CITES (Appendix II), Червоного списку МСОП (VU),
Бернської (Annex ІІІ) та Боннської конвенцій
(Appendix II).

Осетер-шип — Acipenser nudiventris
Lovetsky, 1828.
Прохідна риба, для розмноження заходить з моря
у річки. Живе шип близько 30 років. Розмножується
з кінця квітня до кінця травня при температурі
води 10-15 °С. Ікру відкладає на піску чи гравії
на швидкій течії, оберігаючи її від замулення.
Плодючість шипа від 200 до 1290 тис. ікринок.
Розмножується лише раз на два-три роки.
Живиться шип личинками комах, молюсками
та ракоподібними.
Вид у водоймах України останні 20-30 років не
реєструється. У Дунаї впродовж ХХІ століття відомо
про кілька знахідок даного виду, зокрема три особини
було зареєстровано в 2000 році, 2003 році самець
шипа з стандартною довжиною тіла 176 см та масою
56,2 кг було зловлено в акваторії сербського міста
Апатін (Simonovic et al., 2005), а в 2005 шип був
зареєстрований в річці Мура (Guti, 2006). Результати
застосування відповідних математичних методів
дозволяють зробити висновок про те, що шип
все ще існує в басейні Дунаю проте з високою
імовірністю може зникнути протягом кількох
найближчих десятиліть (Jaric et al., 2009).
Окремі поодинокі знахідки відомі з р. Ріоні.
Вид включено до Червоної книги України
(природоохоронний статус “Зниклий”),
переліку CITES (Appendix II), Червоного списку
МСОП (CR) та Боннської конвенції (Appendix II).
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Осетер європейський – Acipenser sturio
Linnaeus, 1758
Прохідна риба, розмножується у річках. Нерест
відбувається при температурі 12-17 °С. Статевої зрілості
самці досягають на 7-9 роках, самиці – на 8-14 роках.
Розмноження відбувається на каменистому та гальковому
дні. Самиці здатні відкласти 0,2-5,7 млн ікринок.
Живиться переважно рибою.
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В Україні відмічався лише в Чорному морі. Незважаючи
на те, що в територіальних водах України останні
30-40 років не відмічається, на початку 21 ст.
реєструвався в Грузії. Вважається, що в Дунаї зник
між 1966 та 1970 роками (Jaric et al., 2009). Відомості
про його заходження в Дністер та Дніпро відсутні.
Вид включено до Червоної книги України
природоохоронний статус “Зниклий”), переліку
CITES (Appendix I), Червоного списку МСОП (CR),
Бернської (Annex ІІ) та Боннської конвенцій
(Appendixes I, II).
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РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ОСЕТРОВИХ УКРАЇНИ
В РАМКАХ
ПРОЄКТІВ WWF
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ОСЕТРОВИХ УКРАЇНИ В РАМКАХ
ПРОЄКТІВ WWF
Ініціатива WWF щодо вивчення осетрових в Україні
розпочалася понад 10 років тому. За цей час було
проведено багато робіт, зустрічей, розпочаті практичні
дії. Роботи виконувалися в рамках різноманітних
проєктів.
Перший проєкт «SAVING DANUBE STURGEONS –
JOINT ACTIONS TO RAISE AWARENESS ON
OVEREXPLOITATION OF DANUBE STURGEONS IN
ROMANIA AND BULGARIА» LIFE11 INF/AT/000902
був реалізований у Румунії та Болгарії з липня
2011 року до вересня 2015 року включно. Проєктна
робота з рибалками, правоохоронними органами,
політиками й виробниками осетрової аквакультурної
продукції привела до кращого порозуміння й підвищення
обізнаності серед найважливіших цільових груп. Цей
пілотний проєкт довів, що такі неординарні підходи
працюють, і забезпечив цінною інформацією
про проблему і знаннями для подальших дій зі
збереження осетрових уздовж Дунаю і за його межами.
Тим не менш, це був тільки перший великий крок до
зупинки надмірного вилову осетрових і незаконної
торгівлі їхніми продуктами, а також до забезпечення
довгострокового виживання цих видів.
Проєкт «LIFE FOR DANUBE STURGEONS» – Sustainable
protection of lower Danube sturgeons by preventing and
counteracting poaching and illegal wildlife trade LIFE15
GIE/AT/001004 охопив, крім згаданих вище країн, ще
й сусідні держави, без допомоги яких було неможливо
ефективно охороняти популяції осетрових, - Сербію
та Україну. Метою проєкту було покращити ситуацію
у ЄС та світі, зокрема доповнюючи Стратегію ЄС
для Дунайського регіону, а також програму захисту
дунайських осетрових «Осетр-2020» у таких напрямах:
•

нарощування потенціалу природоохоронних органів
та забезпечення виконання вимог законодавства;

•

проведення соціально-економічні заходів
на підтримку збереження осетрових;

•

підвищення громадської обізнаності.

Проєкт направлений на три цільові групи в Болгарії,
Румунії, Сербії та Україні:
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•

рибалки та рибальські громади, у тому числі молодь;

•

правоохоронні органи;

•

магазини, ресторани, ринки, кейтерингові компанії.

Проєкт координує WWF Австрія за участі таких сторін:
•

Біосферний заповідник дельти Дунаю, Румунія;

•

Інститут досліджень зоопарків та дикої природи
Лейбніца, Німеччина;

•

Всесвітня організація природи, Сербія;

•

WWF-DCP-Болгарія;

•

WWF-DCP-Румунія;

•

Дунайсько-Карпатська програма WWF, Україна.

Проєкт «ЖИТТЯ дунайським осетровим» фінансується
Європейським Союзом та Всесвітнім фондом природи
WWF. Фінансування ЄС відбувається через програму LIFE,
яка підтримує збереження природи і навколишнього
середовища, а також через проєкти ЄС з питань
збереження клімату.
Проєкт має на меті подолати загрози для осетрових
у Нижньому Дунаї та північно-західній частині Чорного
моря, що спричинені нелегальним рибальством та
торгівлею. Запланована проєктом діяльність має
сприяти відновленню популяцій осетрових риб. Кращого
дотримання законів і підзаконних актів через такі види
діяльності планується досягти за допомогою:
•

зустрічей на національному рівні, що сприяють
налагодженню співпраці й обміну досвідом між усіма
державними органами, відповідальними за законодавче
регулювання вилову, аквакультури й торгівлі осетровими;

•

обговорення проблем і найкращих практик,
що поліпшить дотримання законодавства
й реалізацію дослідницьких процесів;

•

запрошення до участі прокуратури й судових органів,
що зміцнює важливе співробітництво цілої системи
дотримання законодавства;
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•

регіональних зустрічей між державними органами
сусідніх країн, що стимулюватимуть важливу
транскордонну координацію і співпрацю;

•

спеціальних тренінгових курсів, навчальних візитів,
цільових інформаційних пакетів і повідомлень,
що відповідають потребам окремих органів влади
й підвищать експертні та практичні навички
посадових осіб.

Крім того, проєкт активно підтримує рибальські громади,
оскільки вони так чи інакше залежать від природних
ресурсів, що потребують захисту. Проєктні заходи чітко
спрямовані на вирішення проблеми нелегального вилову
осетрових, що відбувається, незважаючи на заборони.
Реалізація цих завдань здійснюється таким чином:
•

осетрові адвокати діють як посередники, підвищуючи
обізнаність рибалок про необхідність захисту осетрів
і дотримання законодавства;

•

розроблені бізнес-плани та конкретні бізнес-моделі,
що пропонуються як альтернативні джерела прибутку
для найбільших рибальських громад;

•

залучення рибалок та інших зацікавлених сторін до
процесу перегляду правоохоронних процедур для

поліпшення вжиття заходів контролю й дотримання
правових норм.
Ще одне ключове завдання проєкту – дослідити
доступність легальної і нелегальної осетрової продукції
на ринку й донести результати до відповідних
органів, установ та зацікавлених сторін. Таким чином,
роздрібні торговці отримують більше інформації про
законодавство, що попереджатиме проникнення на ринок
нелегальної продукції.
За фінансування WWF Нідерланди в рамках напрямку
«Прісна вода» протягом 2017-2020 років здійснюється
вивчення оселищ осетрових у Дністрі та дельті Дунаю.
Наша мета – до 2022 року визначити ключові оселища
осетрових риб і забезпечити законодавчу базу для їхньої
охорони й ефективного управління. Для інтеграції
зусиль усіх зацікавлених сторін в Україні розпочато
імплементацію «Плану дій зі збереження осетрових»
у співпраці з Міністерством енергетики та охорони
довкілля України.
Нижче наведемо ряд результатів, які були отримані
в рамках виконання цього проєкту й висвітлюють
основні досягнення науковців та громадських
ініціатив.
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РЕЗУЛЬТАТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ВАЖЛИВИХ МІСЦЬ ІСНУВАННЯ
СТЕРЛЯДІ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА
Поширення та умови існування осетрових
у басейні Дністра
Протягом усієї історії іхтіологічних досліджень у басейні
Дністра зареєстровано 6 видів осетрових, з яких 5 –
аборигенні: білуга, руський осетер, севрюга, стерлядь,
шип. У другій половині ХХ століття була проведена
спроба вселення в Дубосарське водосховище сибірського
осетра (Карлов и др. 1988), однак вона не мала успіху.
З 2013 року в Дністровському водосховищі в садках
вирощують гібрида руського та сибірського осетра, у
зв’язку з чим окремі особини спорадично зустрічаються
неподалік в акваторії с. Дністрівка.
Трансформація басейну Дністра не могла не відбитися
на стані запасів осетрових риб. Так, у 1931-1940 роках
максимальний улов осетрових сягав 100 центнерів
на рік, однак, починаючи з середини 50-х років
минулого століття (після спорудження Дубоссарської
ГЕС), осетрові втратили своє промислове значення
в гирловій ділянці Дністра (Сиренко и др., 1992).
Причиною цього стала недоступність основних
нерестовищ у результаті переривання міграційних
шляхів прохідних і напівпрохідних видів
осетрових риб.

Білуга звичайна – Huso huso (Linnaeus, 1758) –
заходить в Дністровський лиман і Дністровські
плавні (Сиренко и др., 1992; Русев, 2003). Раніше,
до будівництва в 1964 р. греблі Молдавської ДРЕС,
здійснювала кормові міграції в Кучурганський лиман
(Крепис и др., 2013).
До зарегулювання основного русла Дністра в 1954 р.
греблею Дубоссарської ГЕС білуга нерестилася
переважно на ділянці річки між населеними пунктами
Рибниця і Сороки (Ярошенко, 1957) і навіть піднімалася
за течією вище Могилева-Подільського аж до гирла
Ушиці (табл. 1). Після зарегулювання найбільш
ефективні нерестовища були локалізовані в акваторії
Нижнього Дністра, а саме на ділянці Дубоссари-Кошніца.
Тут спостерігався нерест не тільки білуги, а й севрюги,
руського осетра, стерляді. До кінця 90-х підхід
плідників у Нижній б’єф Дубоссарської греблі став
мінімальним унаслідок заростання нерестовищ
водною рослинністю і дрейсеною. Невеликі нерестовища
залишилися на ділянках річки поблизу с. Делакеу,
с. Шерпень, с. Телиця-Тея, проте умови нересту й розвитку
ікри тут гірші, ніж на вищерозташованих нерестовищах
(Крепис и др., 1999).

Таблиця 1

Реєстр знахідок Huso huso (Linnaeus, 1758) у басейні Дністра
МІСЦЕВІСТЬ, НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ

ВОДОЙМА

Гирло р. Ушиця

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

ШИРОТА

ДОВГОТА

Дністер

48.559909

27.117664

Kessler 1857

Могилів-Подільський

Дністер

48.434041

27.805696

Сластененко 1929

Сороки

Дністер

48.164028

28.311896

Ярошенко 1957

Рибниця

Дністер

47.788594

28.988428

Ярошенко 1957

Тирасполь

Дністер

46.827785

29.596424

Kessler 1857
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Усе ж на початку 2000-х років зрідка спостерігався
підйом до греблі плідників осетрових, у тому числі
й білуги, які, втім, завжди піддавалися знищенню
браконьєрами (Шарапановская, 2008). Після
потужньої літньої повені 2008 року відбулась
істотна промивка русла річки, внаслідок чого
істотно покращився стан гравійних нерестовищ
нижнього б’єфу греблі Дубоссарської ГЕС
(Шарапановская, 2009).

Осетер руський – Acipenser gueldenstaedtii Brandt &
Ratzeburg, 1833 – у кінці 19 століття піднімався вище
Хотина (Сластененко, 1929) до Заліщиків (Соколов, 2004)
(табл. 2). До зарегулювання Дністра основні нерестовища
перебували нижче м. Рибниця в акваторії м. Резина і
с. Сахарна (Павлов, 1980), які стали недоступними після
спорудження греблі в Дубоссарах. До середини 20 ст.
улов руського осетра становив менше 10% від загальної
маси улову осетрових в Дністрі (Ярошенко, 1957).
Таблиця 2

Реєстр знахідок Acipenser gueldenstaedtii у басейні Дністра
МІСЦЕВІСТЬ, НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ

ВОДОЙМА

Хотин

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

ШИРОТА

ДОВГОТА

Дністер

48.508417

26.512556

Kessler 1857

Анадоли

Дн. в-ще

48.480563

26.537185

Чернівцірибоохорона

Дністрівка

Дн. в-ще

48.573236

26.926694

Khudyi O., 2016

Могилів-Подільський

Дністер

48.434041

27.805696

(Сластененко 1929)

Могилів-Подільський

Дністер

48.434041

27.805696

(Ярошенко 1957)

Рибниця

Дністер

47.788594

28.988428

(Ярошенко 1957)

Резіна (Стохна)

Дністер

47.732674

28.972189

Ярошенко и др. 1951

Сахарна

Дністер

47.697260

28.978796

Ярошенко и др. 1951

Протягом першої декади 21 століття одиничні
екземпляри руського осетра були зареєстровані в нижній
ділянці Дністра (Usatîi at al. 2011).
У 2013 році на Дністровському водосховищі для
вирощування осетрових риб почали використовувати
садкові лінії. Основним об’єктом вирощування в
таких системах став гібрид руського та сибірського
осетрів, проте серед вирощуваних риб, окрім гібридів,
зустрічались руські та сибірські осетри. Перші знахідки
особин руського осетра, які втекли з аквакультури, були

зареєстровані в акваторії с. Дністрівка Чернівецької
області, тобто в безпосередній близькості до садкових
ліній. Проте 30 червня 2015 р. під час проведення
Чернівцірибоохороною контрольних ловів 1 екземпляр
руського осетра загальною довжиною близько 30 см був
виловлений в акваторії с. Анадоли Хотинського району,
що розташоване приблизно за 80 км угору за руслом
(рис.1).
Цей факт свідчить про можливість проведення
реінтродукції руського осетра в Дністер вище греблі

© Руслан Беженар
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Дністровської ГЕС-1. При цьому слід враховувати,
що без міграції в море плідників з подальшим їх
поверненням в річку не буде відбуватись природне
відтворення цього виду у Верхньому Дністрі.
За таких умов підтримувати популяцію доведеться
з використанням технологій штучного відтворення.
З іншого боку, в науковій літературі наявні відомості
про можливість утворення руським осетром туводної
форми, існування якої, зокрема, припускається
в Дунаї.
Севрюга звичайна – Acipenser stellatus Pallas, 1771 –
у 1960-1970-х роках переважала в промислових уловах

© Худий Олексій

Рис. 1. Руський осетер, виловлений в
околицях с. Анадоли, Дністровське
водосховище, 2015 р.
осетрових у пониззі Дністра (Русев, 2003), а в загальному
по Дністру була другим за чисельністю видом осетрових
після стерляді (Ярошенко, 1957). До зарегулювання
севрюга в передгірській ділянці Дністра зустрічалася хоча
і в невеликих кількостях, але щорічно (Сластененко, 1929),
піднімаючись вгору за течією більш ніж на 900 км (табл. 3).
Свідченням цього є той факт, що у фондових колекціях
Державного природознавчого музею Національної академії
наук України у Львові зберігаються севрюги (довжиною
140 і 146 см, масою близько 8 кг), виловлені в кінці
19 століття в акваторії м. Заліщики (Соколов, 2004;
Nowicki, 1889; Dzieduszycki 1896) (рис. 2).

Рис. 2. Севрюга звичайна з колекції
Державного природознавчого музею
Національної академії наук України
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Таблиця 3

Реєстр знахідок Acipenser stellatus у басейні Дністра
МІСЦЕВІСТЬ, НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ

ВОДОЙМА

Заліщики

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ
ДОВГОТА

Дністер

48.633533

25.732112

Dzieduszycki 1896

Устя

Дністер

48.562295

26.639242

Cластененко 1929

Сокіл

Дністер

48.538659

26.650400

Cластененко 1929

Ляшівка (біля М.-Подільського)

Дністер

48.434041

27.805696

Cластененко 1929

Сороки

Дністер

48.164028

28.311896

Ярошенко 1957

Тарасівці

Дністер

47.880021

28.961375

Ярошенко и др. 1951

У науковій літературі описані випадки вилову
севрюги в зимовий період на ямах в пониззі Дністра
і в Турунчуку, що може свідчити про наявність озимої
раси, яка заходить в річку з осені й залягає тут
на зимувальних ямах до весни (Ярошенко, 1957).
Як і у випадку з іншими прохідними видами
осетрових, після першого етапу зарегулювання Дністра
нерестовища, розташовані вище за течією Дубоссарської
ГЕС, стали недоступними для севрюги. Поодинокі
екземпляри даного виду були зареєстровані в нижній
ділянці Дністра в 2006-2010 роках (Usatîi at al., 2011).
Також севрюга реєструється в Дністровському лимані
(Сиренко и др., 1992).
Осетер шип – Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 –
як дуже рідкісний вид вказується в іхтіологічних
зведеннях, складених Л. Бергом для басейну Дністра
(Берг, 1949). У 19 столітті цей вид реєструвався
не тільки в пониззі (Kessler, 1857), але і в передгірській
ділянці основного русла Дністра. Так, в іхтіологічній
колекції Дідушицького був 1 екземпляр шипа загальною
довжиною 139 см і масою близько 15 кг, виловлений
в 1879 р. в акваторії м. Заліщики (Dzieduszycki, 1896;
Nowicki, 1889). Однак уже в 1929 р. Сластененко
вказував на відсутність достовірної інформації
про знаходження шипа в подільській ділянці басейну
Дністра (Сластененко, 1929). У Нижньому Дністрі шип
реєструвався ще після 1955 роки (Лобченко и др., 1999).
Інформація про сучасні знахідки цього виду відсутня.
Стерлядь прісноводна – Acipenser ruthenus Linnaeus,
1758 – належить до категорії цінних промислових риб,
характеризується високими гастрономічними якостями.
Однак її запаси у водоймах України на сьогоднішні
істотно підірвані.
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Стерлядь до зарегулювання була розповсюджена
в Дністрі повсюдно від Дністровського лиману
до передгірських ділянок басейну (Худий, 2014).
На основі наявної в літературних джерелах інформації,
усних повідомлень рибалок, звітів органів рибоохорони
та власних спостережень було створено реєстр знахідок
стерляді в басейні Дністра в межах сучасного західного
регіону України. За допомогою on-line сервісу Google
Map, виходячи із зазначених у відповідних джерелах
топографічних назв, було отримано географічні
координати знахідок (табл. 4).
На сьогодні реєструються нечасті повідомлення
від місцевих жителів про поодинокі випадки вилову
стерляді. Переважна їх кількість вказує на те,
що ядро популяції локалізоване в Дністрі на проміжку
від м. Галич до гирла Збруча. Проте стерлядь також
спорадично зустрічається вздовж всього Дністровського
водосховища аж до с. Непоротове.
У минулому чисельність стерляді в Дністрі була досить
високою, що забезпечувало можливість промислового
освоєння її запасів у різний час і на різних ділянках
басейну. Так, за даними Новіцького, у кінці ХІХ століття
стерлядь мала велике значення в промислі риби в Дністрі
в межах Галичини. Більшість особин мали довжину до
78 см і масу до 1,5 кг, хоча реєструвалися окремі особини
близько 90 см і масою 3-6 кг (Nowicki, 1889). У першій
половині ХХ століття на ділянці Дністра від гирла Збруча
до гирла Калюса найбільш інтенсивний лов стерляді
припадав на період весняного та літнього водопілля. Маса
товарних риб досягала 8 кг (Сластененко, 1929). З 1946 до
1950 р. загальний обсяг вилучення стерляді в Дністрі на
відрізку від Хотина до Дубоссар коливалися від кількасот
кілограм до 3,5 т на рік (Бурнашев и др., 1955).
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Таблиця 4

Реєстр знахідок Acipenser stellatus у басейні Дністра
МІСЦЕВІСТЬ, НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ

ВОДОЙМА

Самбір

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ1

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

ШИРОТА

ДОВГОТА

Дністер

49.505937

23.220467

Staff 1950

Тершаків

Дністер

49.512978

23.759944

Балабай 1952

Розділ

Дністер

49.450048

24.038329

Dzieduszycki 1896

Гирло р. Стрий

Дністер

49.398239

49.398239

Шнаревич 1968

Галич

Дністер

49.127477

24.728996

Шнаревич 1968

Галич

Дністер

49.127477

24.728996

Nowicki 1889

Єзупіль

Дністер

49.047409

24.806403

Nowicki 1889

Мариямпіль

Дністер

49.024137

24.848571

Nowicki 1889

Нижнів

Дністер

48.960722

25.099611

Dzieduszycki 1896

Язлівець (раніше Яблунівка)

Стрипа

48.951433

25.420985

Шнаревич 1968

Дулиби

Стрипа

48.926475

25.418022

Гоч 2008

Берем’яни

Дністер

48.872155

25.433054

Худий 2014

Лисівці

Серет

48.850164

25.823469

Шнаревич 1968

Гуків

Збруч

48.844030

26.222534

Шнаревич 1968

Устечко

Дністер

48.768862

25.596415

Шнаревич 1968

Устечко

Дністер

48.768862

25.596415

Dzieduszycki 1896

Касперівці (нижній б’єф)

Серет

48.667945

25.852223

Гоч 2008

Добрівляни

Дністер

48.667442

25.761431

Шнаревич 1968

Печорна

Дністер

48.665684

25.674434

Тернопільрибоохорона,
грудень 2013

Цибулівка

Смотрич

48.642838

26.587383

Шнаревич 1968

Заліщики

Дністер

48.633533

25.732112

Dzieduszycki 1896

Заліщики

Дністер

48.633533

25.732112

Ярошенко и др. 1951

Гирло р. Серет

Дністер

48.620655

25.856617

Шнаревич 1968

Василів

Дністер

48.605333

25.847370

Nowicki 1889

Василів

Дністер

48.605333

25.847370

Шнаревич 1968

Василів

Дністер

48.605333

25.847370

Худий, 2014
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МІСЦЕВІСТЬ, НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ

ВОДОЙМА

Зозулинці

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ1

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

ШИРОТА

ДОВГОТА

Дністер

48.590348

25.932871

Вайнштейн 1961

Брідок

Дністер

48.607502

25.955124

Худий и др. 2013

Самушин

Дністер

48.606026

26.064945

Худий и др. 2013

Онут

Дністер

48.576039

26.052504

Шнаревич 1959

Мельниця-Подільська

Дністер

48.595230

26.144859

Шнаревич 1968

Гордівці

Дністер

48.512750

26.333423

усне повідомлення 2010

Пригородок (Kozaczowka)

Дністер

48.535789

26.41806

Nowicki 1889

Гирло р. Збруч

Дністер

48.539455

26.443035

Шнаревич 1968

Атаки

Дністер

48.547524

26.478910

Шнаревич 1959

Хотин

Дністер

48.521721

26.500368

Ярошенко и др. 1951

Хотин

Дн. в-ще2

48.521721

26.500368

Скільський и др. 2007

Анадоли

Дн. в-ще

48.480563

26.537185

Khudyi, Khuda 2014

Анадоли

Дн. в-ще

48.480563

26.537185

Худий 2014

Берново

Дн. в-ще

48.506723

26.630569

Худий 2014

Ділянка Сокіл-Устя

Дністер

48.544114

26.617270

Сластененко 1929

Ленківці

Дністер

48.537068

26.735862

Шнаревич 1968

В. Слобідка (раніше В. Мікша)

Дністер

48.573200

26.723700

Сластененко 1929

Гирло р. Боговиця

Дністер

48.585692

26.739321

Cластененко 1929

Гирло р.Студениця

Дністер

48.576834

26.920913

Шнаревич 1968

Дністрівка

Дн. в-ще

48.573236

26.926694

усне повідомлення 2013

Стара Ушиця

Дністер

48.559909

27.117664

Шнаревич 1968

Непоротове

Дн. в-ще

48.609140

27.294268

усне повідомлення, 2013

Ломачинці

Дністер

48.603858

27.341141

Шнаревич 1968

1 Дн. в-ще – Дністровське водосховище
На відміну від інших видів осетрових, зарегулювання
основного русла Дністра в Дубоссарах та
Новодністровську не мало викликати скорочення
чисельності верхньодністровської популяції стерляді.
Це пояснюється тим, що зазначений вид у цій частині
Дністра представлений туводною формою. Відкрита
вершина водосховища забезпечує можливість виходу
плідників у ріку на нерест, а створення водосховища
мало сформувати більш сприятливі умови для нагулу
та зимівлі. Так, у перші п’ять років після створення
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в Дубоссарському водосховищі спостерігалося
збільшення відносної чисельності стерляді в уловах
приблизно на 50% (Бызгу и др., 1964). Це пояснюється
тим, що у водосховище на нагул скочувалась молодь з
передгірських ділянок Дністра. Порівняльний аналіз
доступних даних з розмірно-вікової структури уловів
стерляді (Бызгу и др., 1964; Шнаревич 1968) засвідчив,
що темпи росту стерляді в Дубоссарському водосховищі
перевищували такі в прилеглій до нього вище за течією
річковій ділянці (рис. 3).
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Рис. 3. Зміна загальної довжини (TL)
та маси тіла (W) стерляді:
А – Дністер; Б – Дубосарське водосховище

Дністровська стерлядь має доволі широкий спектр
кормових об’єктів, тому легко знаходить корм на різних
донних субстратах. Так, у Дністрі до зарегулювання
основу кормової бази стерляді становили личинки
тендипедід, симулід, одноденок, волохокрильців
і амфіподи (Шнаревич 1968). Очевидно, що ці ж
організми і в наш час складають основу кормової бази
стерляді у Верхньому Дністрі. Після першої черги
зарегулювання і створення Дубоссарського водосховища
в кормових грудках зросла частка олігохет (Бызгу и др.,
1964). Цікаво, що в кишківниках стерляді не виявлені
молюски (Ярошенко, 1957). Відповідно, збільшення
чисельності стерляді в результаті проведення масових
зариблень отриманою в аквакультурі молоддю
не призведе до посилення трофічної конкуренції
з іншим червонокнижним видом – вирезубом
причорноморським, який є типовим молюскофагом
та популяція якого успішно існує у Верхньому Дністрі
(Скільський та ін., 2007).

Відновилася й популяція стерляді. Проведені багаторічні
іхтіологічні дослідження дозволяють стверджувати, що
одна з природних туводних популяцій стерляді в Україні
збереглася в системі Верхній Дністер-Дністровське
водосховище (Скільський та ін., 2007).
Цінність верхньодністровської популяції стерляді
підвищується тим, що у цій водній системі ніколи не
проводилася інтродукція осетрових з використанням
вирощеного на рибзаводах чужорідного іхтіологічного
матеріалу. Це дозволило зберегти генетичну
чистоту аборигенної популяції. Так, за результатами
порівняльного аналізу з використанням мікросателітних
ДНК-маркерів, а саме алелів – Afu-68, AfuB-68, Spl-163,
Spl-101, Spl-106, Spl-173 (Fopp-Bayat et al., 2015), було
показано, що верхньодністровська популяція стерляді
генетично відрізняється від популяцій із сусідніх
басейнових систем – Дніпра та Дунаю (рис. 4).

Дністер

Очевидно, що основною причиною зменшення
чисельності верхньодністровської популяції стерляді
стало не зарегулювання стоку, а інший чинник.
Формування Дністровського водосховища збіглося в часі
з техногенною катастрофою, що сталася у вересні 1983 р.
у результаті прориву дамби відстійника Стебниківського
хімкомбінату. Високомінералізовані відходи через
річки Тисмениця та Бистриця потрапили в Дністер.
Унаслідок цього на ділянці від гирла Бистриці до греблі
в Новодністровську протяжністю понад 500 км було
знищено практично все рибне населення. Довгий час
вважалося, що популяція верхньодністровської стерляді
знищена катастрофою назавжди. Однак відновлення
іхтіофауни Дністровського водосховища та прилеглої до
нього ділянки річки йшло за рахунок басейну Верхнього
Дністра та придаткової системи (Сиренко, 1992).

Дніпро
Об
Кама
Дунай
Волга
0.1

Рис. 4. Дендрограма генетичних відстаней
Da між популяціями стерляді з різних
річкових басейнів (Fopp-Bayat et al., 2015)
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Переважна більшість ремонтно-маточних стад стерляді
на осетрових заводах колишнього Радянського
Союзу формувалась із представників волзької
популяції. Враховуючи велику генетичну відстань
між дністровською та волзькою популяціями (рис. 4),
недопустимо проводити зариблення рибопосадковим
матеріалом стерляді невідомого походження. З огляду
на унікальність верхньодністровської популяції стерляді
доцільно розробити заходи з її штучного відтворення, що
дозволить відновити чисельність цього виду в Дністрі.
Терміновість проведення зазначених заходів стосовно
дністровської туводної популяції стерляді пов’язана з
цілим рядом антропогенних і природних чинників, які
можуть призвести до різкого зниження її чисельності.
Серед найбільш потужних антропогенних чинників –
браконьєрство, яке проводиться як для задоволення
харчових потреб, так і з метою незаконного переміщення
плідників в орендовані рибогосподарські ставки.
Відсутність професійної підготовки до роботи з
осетровими у фермерів-рибоводів часто призводить до
загибелі вилучених з природи плідників або до втрати
ними фертильності в умовах ставкових господарств.
Серед найбільш небезпечних природних факторів,
які негативно можуть вплинути на чисельність
верхньодністровськіої популяції стерляді, слід зазначити
стрімке поширення у Дністровському водосховищі
еустронгілідоза серед окуневих риб (Гарматюк та
ін., 2010). Відомо, що збудники цього паразитарного
захворювання можуть також вражати й осетрових риб
(Давыдов и др., 2012; Микаилов и др., 1992).
Таким чином, одна з природних туводних популяцій
стерляді в Україні збереглася в системі Верхній ДністерДністровське водосховище. Цьому сприяло те, що у
водосховищі сформувалися сприятливі нагульні умови
для молоді та плідників, а з іншого боку – відкрита
вершина водосховища забезпечує безперешкодну

міграцію плідників стерляді до нерестовищ,
розташованих у річковій ділянці. Попри сприятливі
умови чисельність цієї популяції залишається невисокою.
Одним із шляхів виправлення ситуації, що склалася,
є запровадження заходів із штучного відтворення з
наступною реінтродукцією отриманої молоді в природне
середовище.

Визначення ключових місць існування
стерляді у передгірській ділянці Дністра
Стан популяції конкретного виду риб безпосередньо
залежить від стану середовища його існування. Будьякі роботи з реінтродукції, незалежно від обсягів
зариблення, не матимуть перспективи на позитивний
результат, якщо ключові оселища у водоймі будуть
деградованими. Відповідно, важливо оцінити стан
основних місць існування: нерестовищ, нагульних
ділянок, зимувальних ям.
Особливістю біології стерляді є те, що вона
нереститься на глибоких галькових плесах з достатньо
високою проточністю, які, очевидно, можуть також
використовуватись нею як місця зимівлі. Окрім того, для
зимівлі можуть служити глибокі ділянки водойм з різним
характером донного субстрату – піщаним та навіть
помірно замуленим, і з нижчим ступенем проточності,
ніж на нерестовищах.
Найбільша кількість ділянок, які можуть
використовуватись стерляддю як нерестовища та
зимувальні ями, зосереджено в середній частині течії
Дністра, яка прилягає до вершини Дністровського
водосховища. Саме ж водосховище використовується
цим видом як місце нагулу та зимівлі, про що свідчать
повідомлення про потрапляння стерляді в сітні знаряддя
(табл. 5).
Таблиця 5

Повідомлення щодо сучасних знахідок стерляді прісноводної (Acipenser rutenus L.)
у передгірській ділянці течії р. Дністер
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МІСЦЕ ЗНАХІДКИ

ШИРОТА

ДОВГОТА

ДАТА /ПЕРІОД

ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИЛУЧЕНИХ ОСОБИН

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

с. Будзин

48.902640

25.182284

2018

1 особина,
приблизно 0,3 кг

Івано-Франківський
рибоохоро-нний
патруль

Нижче с. Долина

48.844990

25.214434

201?

с. Монастирок

48.825846

25.257644

2015

1 особина

місцевий житель

с. Возилів

48.844038

25.299291

2013

4 особини

місцевий житель

місцевий житель
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МІСЦЕ ЗНАХІДКИ
Вище с. Кострижівка
Заставнівського р-ну
Чернівецької обл.
Верхня межа
с. Дорошівці
Заставнівського р-ну
Чернівецької обл.
Дністровське
водосховище, акваторія
с. Анадоли Хотинського
р-ну Чернівецької обл.

ШИРОТА

48.670796

48.588943

48.506723

ДОВГОТА

ДАТА /ПЕРІОД

ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИЛУЧЕНИХ ОСОБИН

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

25.633251

2014
(протягом 5-ти
років до дати
опитування)

1 особина
близько 0,5 кг

місцевий житель

25.899133

2014
(протягом 5-ти
років до дати
опитування)

1 особина
близько 0,5 кг

місцевий житель

26.630569

початок
червня 2019
р. (за місяць
до дати
опитування)

3 особини
приблизно по
0,5 кг протягом
тижня

місцевий житель

місцевий житель

Дністровське
водосховище, акваторія
с. Анадоли Хотинського
р-ну Чернівецької обл.

48.506723

26.630569

Осінь 2019

2 особини
приблизно по
0,7 кг протягом
тижня

Дністровське
водосховище, акваторія
с. Анадоли Хотинського
р-ну Чернівецької обл.

48.506723

26.630569

Квітень 2020

1 особина,
приблизно 1 кг

місцевий житель

01.02.2019

1 особина до 1 кг

Чернівецький
рибоохоронний
патруль,
відеофіксація

02.01.2018

2 особини
загальною
масою 1кг

Чернівецький
рибоохоронний
патруль,
відеофіксація

Дністровське
водосховище,
акваторія с. Лопатів
Сокирянського р-ну
Чернівецької обл.
Дністровське
водосховище, акваторія
с. Непоротове
Сокирянського району
Чернівецької області

48.554591

48.573236

27.102175

26.926694

Аналіз уловів іхтіопланктонної сітки засвідчив
незначний дрифт молоді вниз за течією, натомість
істотним був дрифт водних безхребетних, у першу чергу
личинок амфібіотних комах, переважно одноденок,
у значно менших кількостях були представлені личинки
волохокрильців та бокоплави (рис. 6).
Високий ступінь розвитку угруповань м’якого зообентосу
формує сприятливі умови для нагулу риб-бентофагів,
у тому числі стерляді прісноводної.
За результатами проведених досліджень у передгірській
ділянці басейну Дністра потенційна рибопродуктивність,
розрахована за рівнем розвитку природної кормової
бази, більше ніж утричі перевищує фактичну,
що дозволяє планувати роботи із реінтродукції

аборигенних видів, зокрема стерляді, шляхом вселення
отриманої в неволі молоді без шкоди для риб,
які відтворюються в природних умовах.
З метою з’ясування сучасного стану зимувальних ям
був проведений аналіз глибин у межах русла річки
Дністер. Було обстежено два відрізки основного русла
Дністра: перша – від гирла р. Золота Липа до с. Раковець
(понад 75 км), друга – від с. Кострижівка до с. Самушин
(понад 50 км). Загалом було проведено проміри більше
1300 точок глибин у межах існуючих зимувальних ям.
За результатами роботи створена інтерактивна карта
глибин https://arcg.is/1SXPjn. Карта глибин, які
досліджувалися в 2019 році, доступна за посиланням
https://arcg.is/0Pfnym.
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© Худий Олексій

© Тернопільдержрибоохорона

© Любомир Стрембіцький

Рис. 5. Стерлядь, вилучена з
браконьєрських уловів з різних ділянок
передгірської частини течії Дністра та
Дністровського водосховища

© Худий Олексій

© Худий Олексій

© Худий Олексій
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Рис. 6. Лов іхтіопланктонною дрифтовою
сіткою
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Враховуючи максимальні товщини льодового покриву,
які встановлюються на Дністрі, зимувальними
ямами доцільно вважати ділянки ріки з глибинами
від 2,5 – 3,0 м.
Проведений батиметричний аналіз дозволив уточнити
реальне розташування ділянок русла із збільшеними
глибинами та зробити відповідні зауваження.
Паралельно було проведено обстеження донного
субстрату методом підводної зйомки.

© Худий Олексій

Рис. 7. Обстеження донного субстрату
в межах зимувальних ям

У межах першої досліджуваної ділянки русла р. Дністер
(від гирла р. Золота Липа до с. Раковець) ІваноФранківським та Тернопільським рибоохоронними
патрулями було визначено 6 ділянок, які мають важливе
значення для зимівлі риб:
1.

Від трубопроводу нижче с. Нижнів униз за течією
до руслового повороту біля с. Вістря (Тернопільська
область) (200 м нижче костелу на березі Дністра)
протяжністю 3200 м – площа 15,0 га;

2.

Від острова біля с. Кутище вгору проти течії
до руслового повороту біля с. Вістря (Тернопільська
область) протяжністю 1000 м – площа 5,0 га;

3.

Від останньої на березі забудови в с. Одаїв (русловий
поворот) униз за течією до острова протяжністю
2500 м – площа 10,0 га;

4.

Від останньої на березі забудови в с. Будзин вниз
за течією по руслових поворотах навколо с. Луг
та с. Мостище до останньої на березі забудови
в с. Делева протяжністю 8800 м – площа 35,0 га;

5.

Від острова між с. Долина та с. Набережне
(Тернопільська область) вниз за течією по руслових
поворотах навколо с. Набережне (Тернопільська
область) та с. Сокирчин до гирла р. Бариш
протяжністю 6500 м – площа 26,0 га;

6.

Від руслового повороту нижче гирла р. Бариш
до останньої на березі забудови в с. Возилів
(Тернопільська область) (250 м нижче церкви
на березі Дністра) протяжністю 3500 м –
площа 12,5 га.

© WWF Ukraine

© Демченко Віктор

Рис. 8, 9. Науковці проводять іхтіологічні
дослідження оселищ осетрових
на р.Дністер
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Аналізуючи їх, необхідно зауважити, що багато
потенційно важливих місць не враховані і потребують
внесення до загального переліку зимувальних ям. Так,
рекомендуємо внести наступні ділянки:

3.

Розширити ділянку від острова біля с. Кутище вгору
проти течії до руслового повороту біля с. Вістря
(Тернопільська область) на 500 метрів, щоб ця
зимувальна яма мала довжину 1500 м (рис. 12);

1.

Від русла р. Золота Липа нижче за течією 600 метрів
(рис. 10).

4.

2.

Розширити ділянку від трубопроводу вгору за течією
на 1 км (рис.11).

Додати до переліку важливих ділянок місця русла
поблизу острова в с. Горигляди та на русловому
повороті в центрі с. Горигляди (рис. 13).

Рис. 10. Ділянка рекомендованої для
створення зимувальної ями в районі с.
Золота Липа
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Рис. 11. Ділянка рекомендованої для
створення зимувальної ями в районі
трубопроводу

Рис. 12. Ділянка рекомендованої для
розширення зимувальної ями від острова
біля с. Кутище
25

Рис. 13. Ділянки, рекомендовані для
створення зимувальних ям, поблизу
острова в с. Горигляди

Нижче за течією у межах другої досліджуваної ділянки
русла р. Дністер (від с. Кострижівка до с. Самушин)
Чернівецьким рибоохоронним патрулем було визначено

5 ділянок, а Тернопільським рибоохоронним патрулем –
4 ділянки, які мають важливе значення для зимівлі риб
(табл. 6).
Таблиця 6

Батиметричний аналіз зимувальних ям у Середньому Дністрі
ВАЖЛИВІ ІХТІОЛОГІЧНІ ТЕРИТОРІЇ,
ВАЖЛИВІ ІХТІОЛОГІЧНІ ТЕРИТОРІЇ, ВСТАНОВЛЕНІ
ВСТАНОВЛЕНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ
ЧЕРНІВЕЦЬКИМ РИБООХОРОННИМ ПАТРУЛЕМ
РИБООХОРОННИМ ПАТРУЛЕМ
500 м від останнього
домогосподарства с. ІванеЗолоте вниз за течією до
залізничного моста в м.
Заліщики
600 м униз за течією від залізничного
моста в адмін. межах с. Кострижівка
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Пропонуємо встановити нову
нижню межу на рівні парку
«Молодіжний» в м. Заліщики.
Глибини до 4,7 метрів.

Відповідає вимогам. Глибини в цій
ділянці досягають 4,2 метрів.
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ВАЖЛИВІ ІХТІОЛОГІЧНІ ТЕРИТОРІЇ,
ВАЖЛИВІ ІХТІОЛОГІЧНІ ТЕРИТОРІЇ, ВСТАНОВЛЕНІ
ВСТАНОВЛЕНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ
ЧЕРНІВЕЦЬКИМ РИБООХОРОННИМ ПАТРУЛЕМ
РИБООХОРОННИМ ПАТРУЛЕМ

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

1500 м униз за течією від
автомобільного моста в адмін. межах
с. Звенячин Заставнівського р-ну
Чернівецької обл.

Відповідає вимогам. Глибини в цій
ділянці досягають 6,4 метрів.

Напроти центральної частини
с. Добрівляни протяжністю
800 метрів (рис. 14)
Глибини до 7 метрів.

У межах іхтіологічного
заказника місцевого значення
«Городоцько-Добрівлянський»
від турбази с. Добрівляни
Заліщицького району вниз за
течією до гирла р. Серет.

Пропонуємо розділити на 2
ділянки. Є потреба зміни меж
важливих іхтіологічних ділянок між
с. Бедриківці та с. Городок.
Необхідно розділити цю ділянку
на дві частини. Є необхідність
розширити північну ділянку,
ближчу до с. Бедриківці, вгору за
течією (рис. 15).
Глибини до 5,3 метрів.
Поблизу с. Василів є необхідність
визначення ділянки русла з
глибинами більше 4 метрів як
потенційної зимувальної ями
та нерестовища (рис. 16)

1000 м униз за течією від нижньої межі
акваторії с. Василів Заставнівського
р-ну Чернівецької обл.

Від першого домогосподарства
с. Виноградне до першого
домогосподарства с. Зозулинці
Заліщицького району

Відповідає вимогам.
Глибини до 7,5 метрів.

800 м униз за течією від паромної
переправи с. Дорошівці
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.

Відповідає вимогам.
Глибини до 3,6 метрів.

Від нижньої межі акваторії с. Митків до
водозабору у с. Митків Заставнівського
р-ну Чернівецької обл.

Відповідає вимогам.
Глибини до 4,2 метрів.

Від останнього
домогосподарства с. Колодрібка
Заліщицького району вниз за
течією до порому
в с. Устя Борщівського району.

Відповідає вимогам.
Глибини до 3 метрів. Пропонується
зменшити по протяжності.
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Рис. 14. Важлива ділянка поблизу
с. Добровляни
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Рис. 15. Пропозиції до зміни конфігурації
важливих іхтіологічних ділянок між селами
Бедриківці та Городок
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Рис. 16. Перспективна важлива іхтіологічна
територія поблизу с. Василів
У рамках досліджень глибин у руслі р. Дністер були
отримані результати, які дозволяють говорити про
необхідність уточнення місць розміщення зимувальних
ям та важливих для мешкання риб акваторій річки.
Під час аналізу результатів визначення глибин було
встановлено, що деякі зимувальні ями та потенційні

нерестовища не відповідають реальним вимогам і не
можуть бути визначені як місця, важливі для зимівлі
риб, а окремі ділянки не мають оптимальної конфігурації
та протяжності. Найголовнішою проблемою, на наш
погляд, є неузгодженість зимувальних ям між обласними
органами рибоохорони.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ
СУЧАСНОГО СТАНУ
ОСЕТРОВИХ РИБ
ТА ОЦІНКА ВАЖЛИВИХ
МІСЦЬ ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ
НА УКРАЇНСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ
Р. ДУНАЙ ТА В ПІВНІЧНОЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ
ЧОРНОГО МОРЯ

30

WWF - УКРАЇНА 2020

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ
СУЧАСНОГО СТАНУ ОСЕТРОВИХ
РИБ ТА ОЦІНКА ВАЖЛИВИХ
МІСЦЬ ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ НА
УКРАЇНСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ Р. ДУНАЙ
ТА В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ
ЧОРНОГО МОРЯ
Досвід ідентифікації ключових життєво
важливих місць існування осетрових риб
на українській ділянці р. Дунай
При проведенні досліджень використано методичне
керівництво «Danube Sturgeon Habitat Manual» (Draft 0.1),
яке було представлено Раду Сучу (DDNI, Tulcea) на тренінгу
з оцінки місць існування мігруючих видів риб в м. Тульча
(Румунія) 17-22.09.2018 в рамках проєкту MEASURES
(Interreg Danube Transnational Programme).
Виділяються 4 типи найбільш важливих річкових місць
існування осетрових:

•

нагульні ділянки з донною фауною, що підходить для
годування молоді / YOY (Young of Year).

З урахуванням гідролого-морфологічних характеристик
на українській ділянці Нижнього Дунаю представлені
тільки три останні типи ключових місць існування
осетрових риб. Усі нерестовища розташовані вище за течією
річки. Найнижче відоме нерестовище білуги і стерляді
розташоване на 54Nm річки біля м. Ісакча у румунського
берега (Suciu, 2018).
Для вивчення шляхів міграцій та особливостей поведінки
осетрових у річці на сьогодні ефективно застосовується
метод акустичної телеметрії з використанням пристроїв
мобільної сигналізації і станцій прийому сигналу. Однак
через брак матеріально-технічних можливостей для
організації подібної системи моніторингу в Україні
дослідження були акцентовані:

•

ділянки, придатні для нересту, де забезпечується
максимальне виживання потомства;

•

оптимальні шляхи (траси) міграцій риб угору і вниз за
течією за рахунок економії енергії;

1) на зборі доступної інформації про розташування
зимувальних ям, які потенційно можуть бути використані як
місця очікування плідників перед нерестом,

•

відповідні місця для зимівлі осінніх мігрантів
(зимувальні ями) / місця очікування для плідників
перед нерестом;

2) ідентифікації нагульних ділянок, найбільш важливих для
годування молоді.
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Зимувальні ями
На підставі досліджень, проведених Одеським відділенням
ПівденНІРО більше ніж 30 років тому, на українській
ділянці Нижнього Дунаю були визначені 6 найбільш
значущих зимувальних ям, які поряд з іншими видами риб
потенційно могли використовуватися плідниками озимих
рас прохідних осетрових і стерляді в період, що передує
їхньому нересту (табл. 7). Органами рибоохорони щорічно

з листопада до березня вводиться формальна заборона на
рибальство в цих місцях. В останньому сезоні така заборона
була встановлена наказом Одеського рибоохоронного
патруля № 337 від 23.10.2019 р. Для отримання об’єктивної
інформації про сучасний стан цих ділянок і підтвердження
можливості їх використання осетровими рибами необхідно
провести спеціальне обстеження і в разі необхідності
переглянути їх охоронний статус.
Таблиця 7

Потенційні місця зимівлі осетрових риб на українській ділянці Нижнього Дунаю
(зимувальні ями, що охороняються в період з листопада по березень)
КОД MEASURES

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ШИРОТА N

ДОВГОТА E

ГЛИБИНА, М

ВІДСТАНЬ ВІД
МОРЯ, КМ, МИЛІ

Ua_LDR_2

о. Майкан

45.440

29.395

20-34

35

Ua_LDR_3

о. Мал. Татару

45.334

28.964

10-20

76

Ua_LDR_4

Ізмаїл

45.309

28.885

20-32

87-88

Ua_LDR_5

111 км

45.257

28.791

10-20

111

Ua_LDR_6

55-56 миля

45.286

28.470

11

55-56 миля

Ua_LDR_7

Рені

45.468

28.216

11

71 миля

Ідентифікація нагульної ділянки молоді
осетрових в районі м. Вилкове
За більш ніж 15 років іхтіологічних спостережень
на різних ділянках Кілійської дельти Дунаю було
встановлено, що найбільш часто прилов молоді
осетрових (YOY) відзначається в середині літа
(кінець червня – початок серпня) на вузькій ділянці
вздовж лівого берега на 20-18 км Кілійського гирла
на траверсі м. Вилкове. У 2019 р. були проведені
дослідження з підтвердження використання цього
відрізка русла як сезонної нагульної ділянки для молоді
осетрових (nursery site for YOY sturgeons) і визначенню
її меж і морфологічних характеристик.

Аналіз морфології річкового русла
і морфометрія дна
Ділянки, сприятливі для нагулу молоді осетрових,
утворюються в тих місцях річкового русла, де
спостерігається активна седиментація твердих частинок
дрібного теригенного та органічного матеріалу, що
переносяться течією. Це явище пов’язане з певними
місцями, де ширина русла річки після звуження значно
збільшується, а швидкість течії води, відповідно,
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знижується. Ці ділянки, як правило, пов’язані з
наявністю островів у руслі. Морфологічно ділянка
Кілійського гирла, що розташована між островами
Єрмаков і Анкудинів (стрілка острівного масиву
Кілійської дельти), цілком відповідає цьому критерію.
Тут спостерігаються значне розширення русла потоку
(більш ніж удвічі) – від 420 м на 21 км до 950 м
на 18 км річки, зменшення глибини і зниження
швидкості течії. Найбільш глибоководна частина русла
зміщена до правого (румунського) берега. Під лівим
берегом біля м. Вилкове русловий схил розширюється
та утворює похилий терасоподібний уступ з глибинами
4-6 м, на якому і створюються умови для активної
седиментації опадів.
Вивчення морфометрії дна похилого плато вздовж лівого
берега було зроблене з метою виявлення негативних
форм рельєфу у вигляді невеликих улоговин і западин.
У таких западинах могло б накопичуватися більше
опадів і створювалися б більш сприятливі умови для
розмноження м’якої бентофауни й харчування молоді
осетрових, де вони могли б затримуватися на триваліший
час. Існуючі навігаційні і батиметричні карти не дають
певної картини рельєфу дна на цій ділянці річки,
оскільки регулярні заміри глибин проводяться тільки
в зоні судноплавного фарватеру (рис. 17, 18). У червні
2019 року була здійснена батиметрична зйомка ділянки
потенційно важливої для нагулу молоді осетрових
WWF - УКРАЇНА 2020

на 20-18 км Кілійського гирла р. Дунай. За допомогою
ручного ехолота Hondex PS-7 і GPS Garmin Etrex 20x
виміряні глибини на 384 точках. Результати зйомки
представлені на рис. 19 і 20. За результатами зйомки було

Рис. 17. Навігаційна карта ділянки
Кілійського гирла, р. Дунай, 21- 18 км.

встановлено, що поверхня пологої ділянки руслового
схилу в цьому місці відносно рівна, яких-небудь значних
негативних і позитивних форм рельєфу виявити не
вдалося.

Рис. 18. Батиметрична карта ділянки
Кілійського гирла, р. Дунай, 21- 18 км.
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Рис. 19. Результати вимірювання глибини
та батиметрія дна на ділянці Кілійського
гирла, 20-18 км в червні 2019 р.
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Рис. 20. Батиметрична карта на
ділянці Кілійського гирла, 20-18 км,
за результатами зйомки в червні 2019 р.
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Вивчення бентофауни
Для визначення кормової цінності місцеперебування
для нагулу молоді осетрових у липні була проведена
бентосна зйомка ділянки на 20-18 км Кілійського гирла
р. Дунай за допомогою дночерпака Петерсена
(0,025 м2), ручного ехолота Hondex PS-7 і GPS Garmin
Etrex 20x. На одних і тих же 6 станціях були зібрані проби
макрозообентосу і мейобентосу на початку липня 2019 р.
і проби макрозообентосу в кінці червня 2020 р.
На кожній станції відбирали по 4 проби, які в
подальшому об’єднували в одну. Проби макрозообентосу
промивали через набір сит з мінімальним розміром
отвору 1.0 мм. Таким чином, на кожній станції зібрано
матеріал з загальної площі 0.1 м2. Зібраний матеріал
оброблений за стандартними методиками (Бубнова,
1980; Мордухай-Болтовской, 1975; Мокиевский
и др., 2015).
Дані про видовий склад і біомасу макрозообентосу
і мейобентосу на станціях в Кілійському гирлі Дунаю
в липні 2019 р. і в червні 2020 р. представлені в таблицях
8, 9 і 10. В 2019 р. основу біомаси макрозообентосу
на дослідженій ділянці склали молюски Sphaerium
rivicola і Viviparus viviparus. На станції 2 біомаса
Sphaerium rivicola перевищила 2 кг/м2, що є дуже
високим показником для річкових біоценозів. Однак
через відносно великий розмір (до 10-22 мм) і міцну
раковину ці види не можуть розглядатися як кормові
об’єкти для молоді осетрових. Об’єктами харчування
молоді осетрових у перші тижні життя є організми
мейобентосу і м’якого макрозообентосу (олігохети,
ракоподібні, личинки комах), а також дрібні молюски
на ранніх стадіях розвитку.
У 2020 р. ґрунт на станціях 1-4 характеризувався
меншим накопиченням дрібнодисперсної мулистої
фракції, що, очевидно, пояснювалося малою водністю
Кілійського гирла в першому півріччі. Проби
макрозообентосу в 2020 р. були біднішими
за кількісними та якісними показниками. Якщо
в 2019 року в пробах було представлено 13 таксонів,
то в 2020 р. – тільки 11. 8 таксонів були загальними
в обох роках. У 2020 р. максимальне значення загальної
біомаси макрозообентосу було зареєстровано також
на станції 2. Однак воно було в 6,5 разів нижче, ніж
в 2019 г. При цьому основу біомаси склала Dreissena
polymorpha, а не Sphaerium rivicola. Розміри раковин
дрейсени в пробах 2020 р. варіювали від 10 до 20 мм, що

не дозволяє віднести цей вид до кормових об’єктів для
цьогорічної молоді осетрових риб. У цілому кількісні
показники м’якого кормового макрозообентосу в 2020 р.
були нижче, ніж в 2019 г. Максимальна кормова біомаса
макрозообентосу була відзначена на ст.1 на 20,5 км
Кілійського гирла – 14,5 г/м2.
На глибинах понад 6-7 м донні відкладення представлені
дуже щільним злежалим піском. Бентос на щільних
піщаних відкладеннях дуже бідний і представлений в
2019 р. лише двома таксонами мейобентосу – Nematoda
і Bivalvia, а в 2020 – Hypania invalida, Sphaerium sp.
і німфами Trichoptera sp. Сприятлива зона годування
осетрових (YOY) розташована на глибинах від 4 до
6 метрів і становить близько 50-100 м в ширину і близько
2 км в довжину (рис. 21). Тут наявні донні відкладення,
представлені замуленим дрібним піском, і утворюються
плями з високою біомасою м’якого кормового бентосу.
Умови годівлі молоді осетрових формуються, імовірно,
у кінці червня-липні, після зниження рівня, зменшення
швидкості течії і зростання температури води. Однак
на формування сприятливих умов для нагулу сильно
впливає мінливість гідрологічного режиму Дунаю.

Дослідження розподілу молоді осетрових
Для підтвердження привабливості для молоді осетрових
розглянутої ділянки Кілійського гирла були проведені
контрольні лови трикутним мальковим тралом (вічко
10 мм; розкриття – 2 м; протяжність одного тралення –
1000 м; площа облову – близько 0,2 га). У червні-липні
2019 р. було виконано десять тралень (табл. 11) і в липні
2020 р. – вісім (табл. 12). Усі осетрові і молодь інших
видів риб після вимірювань були випущені у воду в
живому вигляді.
У 2019 р. поряд з іншими видами риб в прилові тралу
було відзначено потрапляння 52 екз. цьогорічної молоді
стерляді масою від 6 до 12 г. На відміну від інших років,
прилову прохідних видів осетрових не спостерігалося.
CPUE тралу в 2019 р. становив 5,2 екз. на зусилля.
У 2020 року в тралових ловах було зареєстровано 4 екз.
цьогорічної молоді севрюги й тільки один екз. молоді
стерляді. Показник вилову на зусилля в 2020 р. (0,63)
був у 8 разів нижчим, ніж у 2019 р. Ще 3 екз. цьоголіток
севрюги було зареєстровано на 0 км Соломонового
рукава і 21-20 км Кілійського гирла в приловах
дрифтерних сіток (20 мм).
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Рис. 21. Місцезнаходження сезонної
кормової площі для молоді осетрових
на 20-18 км Кілійського гирла
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Рис. 22. Розподіл біомаси кормового
бентосу (г/м2) і молоді стерляді (YOY )
в червні-липні 2019 р.
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Рис. 23. Розподіл біомаси кормового
макрозообентосу (г/м2) і молоді севрюги
та стерляді (YOY ) в червні - липні 2020 р.
Таблиця 8

Склад і показники кількісного розвитку (N – чисельність, екз.м-2, В – біомаса, г.м-2)
макрозообентосу на станціях в Кілійському гирлі Дунаю (20-18 км) у липні 2019 р.
СТАНЦІЯ № 1

СТАНЦІЯ № 2

СТАНЦІЯ № 3

СТАНЦІЯ № 4

СТАНЦІЯ № 5

СТАНЦІЯ № 6

ГЛИБИНА, М

5,4

5,9

5,9

3,8

7,4

6,8

ХАРАКТЕР ДОННИХ
ВІДКЛАДЕНЬ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ТАКСОН

N

B

N

B

N

B

N

B

N

B

N

B

Oligochaeta g. sp.

250

0,34

170

0,45

0

0

0

0

0

0

0

0

Radix auricularia (L.)

20

0,15

0

0

30

3,06

0

0

0

0

0

0

Viviparus viviparus
(L.)

0

0

10

25

0

0

0

0

0

0

0

0

Theodoxus sp.

0

0

10

1,20

0

0

0

0

0

0

0

0
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СТАНЦІЯ № 1

СТАНЦІЯ № 2

СТАНЦІЯ № 3

СТАНЦІЯ № 4

СТАНЦІЯ № 5

СТАНЦІЯ № 6

ГЛИБИНА, М

5,4

5,9

5,9

3,8

7,4

6,8

ХАРАКТЕР ДОННИХ
ВІДКЛАДЕНЬ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ТАКСОН

N

B

N

B

N

B

N

B

N

B

N

B

Unio pictorum (L.)

10

0,98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sphaerium rivicola
Lamarck

40

36

1170

2212

0

0

30

25

0

0

0

0

Pisidium amnicum
(Muller)

10

0,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dreissena
polymorpha (Pallas)

0

0

40

9,70

0

0

0

0

0

0

0

0

Chaetogammarus
sp.?

10

0,22

330

5,12

0

0

0

0

0

0

0

0

Niphargoides sp.?

260

1,85

0

0

10

0,12

10

0,44

Corophium
volutator (Pallas)

1410

1,48

1800

1,73

20

0,02

0

0

0

0

0

0

Hydropsyche
ornatula Mc. L.
larvae

40

0,52

90

0,94

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0,26

0

0

0

0

0

0

0

0

3630 2256,40

60

3,20

40

0

0

0

0

9

3

Trichoptera sp.,
nympha
Усього

2050

Кількість
таксонів

9

Біомаса без
Sphaerium і
Viviparus

41,83

5,830

17,67

25,44

2

3,2

0

0,44

0

0

0

Таблиця 9
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Склад і показники кількісного розвитку (N – чисельність, екз.м-2, В – біомаса, мг.м-2)
мейобентосу на станціях в Кілійському гирлі Дунаю (20-18 км) у липні 2019 р.
СТАНЦІЯ № 1

СТАНЦІЯ № 2

СТАНЦІЯ № 3

СТАНЦІЯ № 4

СТАНЦІЯ № 5

СТАНЦІЯ № 6

ГЛИБИНА, М

5,4

5,9

5,9

3,8

7,4

6,8

ХАРАКТЕР ДОННИХ
ВІДКЛАДЕНЬ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ТАКСОН

N

B

N

B

N

B

N

B

N

N

Nematoda

700

0,48

2100

0,32

100

0,20

-

-

100

0,02

150

0,05

Harpacticoida

0

0,00

300

4,80

100

1,60

-

-

0

0,00

0

0,00

Turbellaria

0

0,00

225

1,58

0

0,00

-

-

0

0,00

0

0,00

Gastrotricha

0

0,00

75

0,01

0

0,00

-

-

0

0,00

0

0,00

Oligochaeta

1700

119,00 3300

231,00

1200

84,00

-

-

0

0,00

0

0,00

Bivalvia

4700

94,00

18375

367,50

1900

38,00

-

-

3000

60,00

3450

69,00

Евмейобентос

700

0,48

2700

6,71

200

1,80

-

-

100

0,02

150

0,05

-

3000

60,00

3450

69,00

3100

60,02

3600

69,05

Псевдомейобентос 6400

213,00 21675

598,50

3100

122,00

-

Усього

213,48 24375

605,21 3300

123,80

-

Кількість
таксонів

7100
3

6

4

-

-

B

2

B

2

Таблиця 10

Склад і показники кількісного розвитку (N – чисельність, екз.м-2, В – біомаса, г.м-2)
макрозообентосу на станціях в Кілійському гирлі Дунаю (20-18 км) в червні 2020 р.
СТАНЦІЯ № 1

СТАНЦІЯ № 2

СТАНЦІЯ № 3

СТАНЦІЯ № 4

СТАНЦІЯ № 5

СТАНЦІЯ № 6

ГЛИБИНА, М

5,4

5,7

5,9

3,7

7,2

6,6

ХАРАКТЕР ДОННИХ
ВІДКЛАДЕНЬ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ТАКСОН

N

N

N

N

B

N

B

N

B

B

B

B

Hypania invalida
(Grube, 1860)

10

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oligochaeta g. sp.

720

2,82

50

0,1

30

0,06

70

0,1

0

0

0

0

9,8

20

3,6

10

1,38

10

2,38

0

0

0

0

Radix auricularia (L.) 80

39

СТАНЦІЯ № 1

СТАНЦІЯ № 2

СТАНЦІЯ № 3

СТАНЦІЯ № 4

СТАНЦІЯ № 5

СТАНЦІЯ № 6

ГЛИБИНА, М

5,4

5,7

5,9

3,7

7,2

6,6

ХАРАКТЕР ДОННИХ
ВІДКЛАДЕНЬ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ДРІБНИЙ ПІСОК,
МУЛ

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ЩІЛЬНИЙ
КРУПНИЙ ПІСОК

ТАКСОН

N

N

N

N

B

N

B

N

B

B

B

B

Viviparus viviparus
(L.)

0

0

10

29,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Sphaerium rivicola
Lamarck

10

6,2

70

90,4

20

17,1

80

79,5

0

0

0

0

Sphaerium sp.

0

0

0

0

10

1,7

10

0,68

10

0,58

0

0

Dreissena
20
polymorpha (Pallas)

10,94

360

215,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Amphipoda g. sp.

0

0

10

0,14

0

0

10

0,08

30

0,82

0

0

Corophium
volutator (Pallas)

0

0

530

0,86

0

0

0

0

0

0

0

0

Trichoptera sp.,
nympha

0

0

20

0,1

0

0

0

0

40

0,4

0

0

Сhironomidae g.
sp.

90

1,78

0

0

10

0,02

40

0,16

0

0

0

0

Усього

930

31,62

1070

339,8

80

20,26

220

80

1,8

0

0

Кількість
таксонів
Біомаса без
Sphaerium і
Viviparus

6

8

14,48

5

4,8

82,9

6

1,46

3

2,72

0

1,22

0

Таблиця 11

Результати прилову молоді осетрових мальковим тралом у Кілійському гирлі р. Дунай у 2019 р.
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ДАТА, МІСЦЕ ЛОВУ

ВИД ОСЕТРОВИХ, ЇХ КІЛЬКІСТЬ

ДОВЖИНА, СМ (L/L)

28 червня, Кілійське гирло, Базарчук - 21 км

не виявлено

-

28 червня, Кілійське гирло, 21-20 км

стерлядь (7 екз.)

11-13/10-11

28 червня, Кілійське гирло, 20-19 км

стерлядь (5 екз.)

11-12,8/10-10,5

28 червня, Кілійське гирло, 19-18 км

не виявлено

-

05 липня, Соломонове гирло, 1 - 0 км

стерлядь (4 екз.)

8,5-11/10-15

05 липня, Кілійське гирло, 21-20 км

стерлядь (2 екз.)

10/12-13
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ДАТА, МІСЦЕ ЛОВУ

ВИД ОСЕТРОВИХ, ЇХ КІЛЬКІСТЬ

ДОВЖИНА, СМ (L/L)

18 липня, Соломонове гирло, 1 - 0 км

не виявлено

-

18 липня, Кілійське гирло, 21-20 км

не виявлено

-

18 липня, Кілійське гирло, 20-19 км

стерлядь (32 екз.)

14-18/12-15

18 липня, Кілійське гирло, 19 -18 км

стерлядь (2 екз.)

13/16, 14/17

Таблиця 12

Результати прилову молоді осетрових мальковим тралом у Кілійському гирлі р. Дунай в 2020 р.
ДАТА, МІСЦЕ ЛОВУ

ВИД ОСЕТРОВИХ, ЇХ КІЛЬКІСТЬ

ДОВЖИНА, СМ (L/L)

07 липня, Соломонове гирло, 1 - 0 км

севрюга (1 екз.)

14,3/11

07 липня, Кілійське гирло, 21-20 км

севрюга (2 екз.)

14/11; 14,5/11,2

07 липня, Кілійське гирло, 20-19 км

не виявлено

-

07 липня, Кілійське гирло, 19-18 км

не виявлено

-

17 липня, Соломонове гирло, 1-0 км

севрюга (1 екз.)

11/9

17 липня, Кілійське гирло, 21-20 км

стерлядь (1 екз.)

10,3/8,7

17 липня, Кілійське гирло, 20-19 км

не виявлено

-

17 липня, Кілійське гирло, 19 -18 км

не виявлено

-

У цілому за результатами проведених ловів найбільш
значна концентрація молоді осетрових була виявлена
саме на ділянці з максимальною біомасою кормового
бентосу (рис. 22, 23). Ця обставина свідчить на користь
гіпотези про важливість цього місцеперебування
як сезонної нагульної ділянки для молоді осетрових
риб.
Слід зазначити, що гідрологічний режим Дунаю і в 2019,
і в 2020 роках був незвичайним. На відміну від норми,
пік паводку в річці спостерігався не в березні-квітні,
а в червні. При цьому 2020 р. для Дунаю також був дуже
маловодним. Обсяг стоку річки в весняний період
2020 р. був удвічі меншим, ніж у 2019, і майже втричі
меншим, ніж у 2018 р.
Судячи зі спостережень за скатом молоді прохідних
осетрових видів, їхній нерест у 2019 році не був успішним.
Сприятливі умови для нагулу молоді на ділянці
Кілійського гирла біля м. Вилкове сформувалися пізніше,
ніж зазвичай, і це угіддя використовувалося тільки
молоддю стерляді.

2020 рік, очевидно, був украй несприятливим для
нересту і білуги, і стерляді (не кажучи вже про
руського осетра). Цьоголітки білуги в цьому році на
українській ділянці Дунаю взагалі не були відзначені.
Це підтверджують також і дані опитування рибалок.
Чисельність цьоголіток стерляді була винятково
низькою. Але ж молодь саме цих двох видів традиційно
використовувала кормову площу біля м. Вилкове для
літнього нагулу. Цим пояснюється відсутність хоч
якихось значних концентрацій молоді осетрових риб
(YOY) на розглянутій ділянці влітку 2020 р. Навпаки,
показник чисельності скату молоді севрюги в 2020 р.
у цілому відповідав середнім багаторічним значенням.
Мабуть, це єдиний вид осетрових риб, нерест якого
в цьому році пройшов відносно успішно.
Примітно, що виявлене сезонне місце нагулу молоді
осетрових розташоване всього за сотню метрів від
човнових причалів м. Вилкове. Проте збереженню цього
ключового місцеперебування сприяли наступні фактори.
По-перше, саме ця ділянка акваторії Кілійського гирла
в другій половині минулого століття використовувалася
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як місце якірної стоянки суден і барж. У результаті
накопичення на дні втрачених якорів, корабельних
ланцюгів і інших металевих предметів тут практично
неможливо використовувати рибальські плавні сітки
через небезпеку зачепу. По-друге, формування нагульних
скупчень молоді осетрових риб спостерігається тут із
кінця червня до початку серпня, коли оселедцева путина
на річці вже закінчується і рибальська активність значно
спадає. Таким чином, це місцеперебування до останнього
часу могло зберегти своє ключове значення для
харчування молоді осетрових. Однак через потенційну
вразливість доцільним є продовження моніторингу його
стану для оцінки можливого прийняття додаткових
охоронних заходів.

Моніторинг скату молоді осетрових у нижній
течії р. Дунай
Як один з інструментів моніторингу сучасного стану
популяцій осетрових риб і їх поточного відтворення
можуть бути використані дослідження скату молоді на
нижній ділянці річки Дунай.

Оскільки нерест усіх видів осетрових відбувається
за межами української ділянки річки Дунай,
про ефективність природного відтворення можна
судити за спостереженнями за скатом молоді
в дельті річки.
З 2002 р. Одеським центром ПівденНІРО,
Дунайським біосферним заповідником і ІМБ НАНУ
щорічно проводились іхтіологічні дослідження
в різних рукавах Кілійської дельти Дунаю в сезон
міграції молоді осетрових, переважно з червня
по серпень.
Для вивчення скату молоді осетрових використовували
дрібновічкові дрифтерні (плавні) сітки (з вічком
20 мм, довжиною 75 м) і трикутний мальковий трал
(з вічком 10 мм і з розкриттям 2,0 м). Протяжність
одного тралення – 1 км, площа тралення – 0,2 га.
Крім використання дослідних знарядь лову, вивчали
також прилов молоді осетрових риб в інші плавні сіткові
знаряддя (30-40 мм) в ході науково-дослідних ловів
і промислу (рис. 24).

© Бушуєв Сергій

© Бушуєв Сергій

За весь період спостережень на українській ділянці
р. Дунай відмічена молодь 4-х видів осетрових, що
мігрують: руський осетер (Acipenser guldenstadtiі),
севрюга (Acipenser stellatus), білуга (Huso huso), стерлядь
(Acipenser ruthenus), а також поодинокі випадки
піймання гібридів осетрових (найбільш часто –
A. ruthenus* A. stellatus). Молодь шипа (Acipenser
nudiventris) і атлантичного осетра (Acipenser sturio) не
була відзначена жодного разу.
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Рис. 24. Дослідження прилову молоді
Осетрових в плавних сітках

Співвідношення видового складу і врахована чисельність
молоді осетрових риб на українській ділянці р. Дунай
дуже сильно варіюють рік від року (рис.25, табл. 13).
Це відображення успіху нересту того чи іншого виду.
Серед багатьох природних і антропогенних факторів,
що впливають на ефективність нересту осетрових риб,
важливе місце займають кліматичні та гідрологічні
фактори, особливо висота й динаміка весняного паводку
(рис.26).
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якому разі, в 2017 і 2018 рр. в приловах осетрових в
плавні сітки спостерігалося переважання цьогорічної
молоді білуги. В 2019 і 2020 рр. пік паводку був зміщений
на червень, при цьому перше півріччя 2020 року було
виключно маловодним.

За середніми багаторічними даними, для ділянки
Нижнього Дунаю характерна наявність найбільш
високого весняного водопілля з березня до травня
(Газетов та ін., 2015; Романчук, Лященко, 2015).
Виражене весняне водопілля очевидно сприятливо
позначається на проходженні нересту білуги. У будь-
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Рис. 25. Видове співвідношення молоді
осетрових риб в приловах плавних сіток
в нижньому Дунаї в 2017-2020 рр.
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Рис. 26. Сезонний розподіл стоку р. Дунай
по місяцях в 2017-2020 рр., W, км3
(за даними Дунайської ГМО)
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З року в рік спостерігаються значні зміни відносної
чисельності молоді, що мігрує, різних видів (оцінюється
за величиною прилову на стандартне зусилля – CPUE).
За даними спостережень останніх років, максимальна
величина прилову на зусилля (стандартне притонення)
плавних сіток була відзначена в 2017 р., а мінімальна –
в 2019 р. (табл.13). У 2017 році найбільш успішно
пройшов нерест білуги та севрюги, а в 2018 р. – білуги
та стерляді. 2019 рік, мабуть, був відносно сприятливим

лише для нересту стерляді, тоді як в маловодному
2020 р. успішно нерестилася тільки севрюга (рис.1).
Примітно, що в уловах малькового трала в 2019 році була
зареєстрована тільки стерлядь, а в дрифтерних сітках
частка стерляді склала 73%. У 2020 року в приловах
плавних сіток абсолютно переважала севрюга (92,3%),
а в мальковому тралі її частка склала 80%. Цьогорічна
молодь білуги й руського осетра в 2020 р. взагалі не була
зареєстрована.

Таблиця 13

Величина показника прилову на зусилля (стандартне притонення) плавних сіток (CPUE)
в Нижньому Дунаї в 2017-2020 рр.
Рік

2017

2018

2019

2020

CPUE

1,80

0,54

0,315

0.37

Незважаючи на часту зміну домінантних видів, серед
молоді осетрових, що мігрує, в минулому, у кінці
ХХ століття, у цілому переважали севрюга і стерлядь,
третє місце посідав руський осетер і четверте – білуга
(Bushuiev et al., 2014). В останнє десятиліття видове
співвідношення значно змінилося (Бушуєв, Балацький,
2018, 2019). Переважними видами стали білуга і
стерлядь. Севрюга в окремі роки посідає перше-третє
місце за частотою в приловах. Найбільш сильно впала
частка молоді руського осетра. Протягом ряду останніх
сезонів молодь осетра від природного нересту не щороку
реєструється в плавних знаряддях лову. Винятком був
2015 р., коли в Румунії здійснювався масовий випуск
в р. Дунай штучно вирощеної міченої молоді руського
осетра. Очевидно, природне відтворення стерляді, білуги й
севрюги в р. Дунай в останні роки відбувається порівняно
більш успішно, ніж руського осетра, стан популяції якого
серед розглянутих видів найбільш загрозливий. Можливо,
головними причинами різкого зниження чисельності
руського осетра є скорочення кормової бази цього виду в
морі після масового спалаху чисельності рапани в ПЗЧМ,
а також браконьєрський лов у місцях утворення його
зимових скупчень в Каркінітській затоці Чорного моря.

Результати дослідження поширення
в українських водах міченої молоді осетрових
риб, яка була випущена в р. Дунай
У 2014-2015 рр. проводили роботи з пошуку міток CWT
за допомогою T-wand детекторів, наданих Університетом
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Нижнього Дунаю, м. Галац, Румунія, у рамках проєкту
POP 18/22.04.2013, «Evaluation of survival and distribution
in the Black Sea of young sturgeons stocked experimentally
in the Lower Danube», Romania (2013-2015) (рис. 27).
Залучення українських фахівців до роботи в цьому
проєкті було важливою ініціативою в частині посилення
співробітництва України з сусідніми країнами басейну
річки Дунай та Чорного моря з питань охорони,
відтворення та раціонального використання осетрових
видів риб.
Для оцінки ефективності заходів зі штучного відтворення
в Румунії в 2005 р. розпочато роботи з масового мічення
молоді осетрових, що випускалася в річку Дунай,
кодованими дротяними мітками (Coded Wire Tag CWT), за технологією, розробленою Northwest Marine
Technology, Inc., Shaw Island, Washington 98286, USA.
Ця технологія дозволяє порівняно просто й дешево
здійснювати масове мічення цьоголіток осетрових риб
масою понад 20 г. Починаючи з 2005 року, в Румунії
випущено в річку Дунай понад 700 тис. особин штучно
вирощеної молоді трьох видів осетрових риб (білуга,
руський осетер і севрюга), помічених металевими
дротяними мітками CWT та акустичними датчиками
Vemco (рис. 28,29). У рамках експерименту риби різного
віку та розміру випускалися на різних ділянках річки
Дунай (від 630 до 2 км) в різні терміни. Роботи за
проєктом проводилися тільки з видами осетрових, що
мігрують, виключаючи прісноводну стерлядь. Дані про
повернення міток дозволяють оцінити ефективність робіт
зі штучного відтворення осетрових риб, вивчити темпи
росту риб у природному середовищі, їхньої міграції.
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Рис. 28. Особина, позначена міткою СWT

Цей захід розглядається як важливий компонент
підготовки і реалізації майбутніх програм відновлення
осетрових і в інших країнах чорноморського басейну.
Мічення цьоголіток осетрових CWT дозволяє:
1.

ідентифікувати місце і дату відтворення випущеної
молоді;

2.

ідентифікувати її походження від певних плідників;

3.

здійснювати в майбутньому відбір особин маточного
стада для штучного розмноження, щоб уникнути
інбридингу;

4.

оцінити кінцеву виживаність штучно відтвореної
молоді до настання зрілості;

5.

оцінити загальну ефективність програми штучного
відтворення.

Для вивчення скату молоді осетрових у р. Дунай
використовували дрібновічкові дрифтерні сітки
(вічко 20 мм), трикутний мальковий трал (10 мм).

Рис. 27. T-Wand CWT детектор (a),
Multishot CWT інжектор (б)

© Бушуєв Сергій

Рис. 29. Мітка CWT (50-кратне збільшення)

Лови проводилися в основних гирлах Кілійської
дельти Дунаю - Кілійському, Очаківському,
Старостамбульському і Бистрому. Крім контролю скату
дослідними знаряддями лову, вивчали також прилов
молоді осетрових риб у сіткові знаряддя лову при
промислі (28-40 мм) (Бушуев, Балацкий, 2016).
Роботи з вивчення приловів осетрових у Чорному морі
і прилеглих водоймах проводили на базі контрольноспостережних пунктів Одеського центру ПівденНІРО,
а також при здійсненні науково-дослідних ловів (сітки з
вічком 45-70 мм, ставний невід). У роботах брали участь
співробітники ІМБ НАНУ і ОдЦ ПівденНІРО: Балацький
К., Бушуєв С., Харлов Г., Фіногенов О., Чащин О.,
Хільченко О. (рис. 30)
Спійманих особин осетрових вимірювали, зважували,
визначали вигляд, перевіряли за допомогою T-wand
детектора на наявність міток, після чого випускали
у водойму в живому вигляді. В окремих випадках
оглядалися також осетрові з виявлених браконьєрських
уловів.
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© Бушуєв Сергій

© Балацький Костянтин

Рис. 30. Визначення наявності мітки СWT

У 2014-2015 рр. зібрані дані про прилови 545 особин
осетрових риб. Основна кількість риб оглянута в районі
Очакова-Тендрівської коси (367) і в дельті Дунаю (165).
В інших прибережних районах ПЗЧМ оглянуто відносно
невелике число риб – 13.

Особин руського осетра було зареєстровано найбільше –
327. Велика частина їх була спіймана в районі ОчаківТендра – 260 (біля 80%). Другим за чисельністю видом
була білуга. Севрюги частіше відзначалися в дельті
Дунаю (табл. 14).

Таблиця 14

Прилов прохідних осетрових і реєстрація міток CWT (цифри в дужках) у 2014-15 рр.
РАЙОН ЛОВУ

СЕВРЮГА

БІЛУГА

РУС. ОСЕТЕР

ГІБРИД

УСЬОГО

Дельта Дунаю

39 (1)

54 (-)

66 (62*)

6 (-)

165 (63)

Дністровський лиман

3 (-)

- (-)

- (-)

- (-)

3 (-)

Одеська затока

- (-)

1 (-)

- (-)

- (-)

1 (-)

ПЗЧМ, біля гирла
Тилігульського лиману

4 (-)

4 (-)

1 (-)

- (-)

9 (-)

ПЗЧМ, Очаків-Тендра

30 (-)

77 (10)

260 (14)

- (-)

367 (24)

Усього

76 (1)

136 (10)

327 (76)

6 (-)

545 (87)

*з них 6 вийнято і 4 прочитано
Видовий склад. Співвідношення видів осетрових риб у
різних районах вельми сильно варіює. Район ОчаківТендра дуже сильно відрізняється за видовим складом
від решти районів. Частка (процентне співвідношення)
руського осетра в цьому районі становить 71% від
загального числа оглянутих особин. У дельті Дунаю
частка руського осетра склала 40%. За межами цих двох
районів зареєстрована всього 1 особина руського осетра.
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Слід зазначити, що висока частка руського осетра серед
молоді осетрових, яка мігрує, абсолютно нетипова для
Дунаю в останні роки. Майже всі руські осетри в Дунаї
були зареєстровані в короткий період після випуску
штучно вирощеної молоді в Румунії в 2015 р. У звичайні
роки молодь осетра від природного нересту відзначається
в річці вкрай рідко.
У червні 2015 р. були проведені спостереження за скатом
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що за весь час спостережень у 2014-15 рр. у р. Дунай в
приловах було зареєстровано всього 4 особини руського
осетра можливо природного походження (без міток).

молоді осетрових у р. Дунай після випуску штучно
вирощеної молоді руського осетра Університетом
Нижнього Дунаю (м. Галац) 02-12.06.2015 р. Перші
особини руського осетра штучного походження
були відзначені 07.06.2015. У дослідних уловах були
зареєстровані:
•

62 особини руського осетра довжиною 28-45 см,
характерного жовтувато-зеленуватого кольору, усі
особини позначені мітками CWT (лівий плавник);

•

19 особин білуги довжиною 10-18 см (походження від
природного нересту - без міток);

•

3 севрюги довжиною 30-50 см (природного
походження - без міток).

Прилов молоді осетрових штучного походження на
українській ділянці річки почав відзначатися на п’ятий
день після початку випуску риб у Галаці. Пік скату
(масовий прилов) спостерігався 10-11 червня (на 8-9
день після початку випуску). Основна міграція йшла
Кілійським і далі – Старостамбульським гирлами.
Інтенсивність міграції молоді осетрових слабшала
в середині дня. У зв’язку з підвищеним приловом
осетрових риб більшість рибальських підприємств
заявили про припинення лову оселедцевими сітками
(вічко 30-36 мм) з 12 червня. 15 червня лов оселедця
(вічко 30-36 мм) в Кілійському, Старостамбульському
та Очаківському рукавах був припинений за наказом
рибоохоронної інспекції.
Результати спостережень свідчать про важливість
української ділянки Дунаю для скату молоді осетрових,
а також про ефективність штучного зариблення,
здійснюваного румунською стороною. Слід зазначити,

У східній частині ПЗЧМ ситуація інша. Тут руський
осетер традиційно переважає серед осетрових видів
риб. Але і тут він є продуктом переважно штучного
походження. Молодь руського осетра більш ніж 30 років
вирощується штучно й випускається в пониззі Дніпра
Дніпровським осетровим риборозплідним заводом
(ВЕДОРЗ). Всього за роки його роботи більш 50 млн.
особин руського осетра було випущено в Дніпро. Мічення
випущеної молоді осетрових на ВЕДОРЗ не здійснюється.
Оскільки частка помічених в Румунії руських осетрів в
районі Дунаю становить 94%, а в східній частині ПЗЧМ
тільки 5%, можна припустити, що в районі Очаків-Тендра
переважають особини руського осетра дніпровської
популяції (стада). Очевидно також, що ареали дунайської
і дніпровської популяцій (стад) в ПЗЧМ частково
перекриваються.
Розмірний склад. Практично всі оглянуті риби були
статевозрілими особинами. Тільки 3 особини севрюги
(5,9%) і 3 особини руського осетра (3,4%) досягли розміру
настання статевої зрілості.
Севрюга. Промислова довжина особин, спійманих
в дельті Дунаю, у цілому була значно меншою, ніж
довжина риб, спійманих в море біля Очакова. У Дунаї
більшість особин мали довжину від 11 до 50 см, а в районі
Очаків-Тендра - від 61 до 100 см. Одна з причин полягає
в тому, що в цих районах ловилися різні вікові групи риб
та використовувалися знаряддя лову з різним вічком.
У Дунаї прилов реєструвався переважно в сітках для лову
оселедця (28-36 мм), а в районі Очакова - сітках для лову
піленгаса (45-70 мм) (рис. 31).

Севрюга
SL, cm

ind.
16
14
12
10
8

Danube

6

Ochakiv

4
2
0

<10

11 20

21 30

31 40

41 50

51 60

61 70

71 80

81 90

91 100

101 110

111 120

Рис. 31. Розмірний склад севрюги
в приловах в 2014-15 рр.
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Білуга. У Дунаї більшість зареєстрованих особин мали
довжину від 8 до 30 см, а в районі Очакова – від 41 до 80
см. Одна найбільша білуга, яка була відзначена в районі

Очакова, мала стандартну довжину 114 см і масу 15 кг і
була статевонезрілою (рис. 32).

Білуга
SL, cm
25
20
15
Danube

10

Ochakiv

5
0
<10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

91 -100 101 -110 111 -120

Рис. 32. Розмірний склад білуги в приловах
в 2014-15 рр.

Руський осетер. Середні розміри особин руського осетра
у вибірці з нагульного скупчення в районі Очакова були
істотно вищими, ніж у пониззі річки Дунай. У Дунаї

руські осетри мали довжину від 21 до 40 см, а в районі
Очакова - від 51 до 101 см (рис. 33).

Руський осетер
SL, cm

ind.
40
35
30
25
20

Danube

15

Ochakiv

10
5
0
<10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

91 -100 101 -110 111 -120

Рис. 33. Розмірний склад руського осетра
в приловах в 2014-15 рр.
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У червні 2017 р. прикордонниками було затримано
велику партію осетрових, які були виловлені
браконьєрами в Чорному морі біля Кілійської дельти
Дунаю. У вибірці з 42 особин було оглянуто 37 руських
осетрів і 5 севрюг. У 32 руських осетрів (86,5%) було
зафіксовано наявність міток CWT, що підтверджує їх
штучне походження. Румунська сторона підтвердила
факт випуску молоді руського осетра з мітками

знайдених серій з рибоводних заводів в Фітешти і Расова
в 2013 і 2015 рр. Схоже, що молодь осетра штучного
походження продовжує триматися спільно протягом
декількох років морського періоду життя в районі, що
прилягає до дельті Дунаю. Розмірні характеристики
руського осетра з уловів браконьєрських сіток
представлені в таблиці 15.
Таблиця 15

Розмірні характеристики руського осетра з уловів браконьєрських сіток (вічко 70-90 мм)
в придунайському районі Чорного моря, червень 2017 р.
L, CM

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

N

n

5

12

16

2

-

-

1

1

37

%

13,5

32,4

43,4

5,4

-

-

2,7

2,7

100

Попередні результати робіт з відстеження
мічених CWT осетрових риб.

За два роки спостережень зареєстрована тільки одна
мічена особина севрюги і тільки в р. Дунай. Це може
свідчити про явне переважання природного нересту
севрюги для її відтворення.

У цілому за період досліджень частка мічених особин
прохідних осетрових в українських водах склала: руський
осетер – 23,2%, білуга – 7,4%, севрюга – 1,3% (табл. 1).
Якщо врахувати, що в дніпровському стаді руського
осетра є значна частка непомічених особин, які були
випущені ВЕДОРЗ, можна констатувати, що на сьогодні
руський осетер серед розглянутих видів осетрових
найбільшою мірою залежить від штучного відтворення,
а його природний нерест протікає найменш успішно.
З іншого боку, для севрюги й білуги частка мічених
особин у вибірці набагато нижча, що, мабуть, свідчить
про більш успішний природний нерест цих видів,
принаймні, у р. Дунай.

Для збереження ресурсів осетрових риб, безумовно,
слід зберегти заборону на їх промислове вилучення й
посилити заходи з рибоохорони в районі Каркінітської
затоки, де зимують осетрові риби, а також на ділянках
моря, прилеглих до гирл річок, і в районах Тендрівської
і Кінбурнської кіс, де ці риби нагулюються. Отримані
дані також свідчать про необхідність обмежувати в цьому
районі застосування сіток для лову піленгаса та кефалей.
Відповідні норми доцільно й далі включати до Режиму
промислу.

Очевидно, можна говорити про існування двох стад
руського осетра – дунайського і дніпровського. Руські
осетри дунайського стада в морський період життя
нагулюють в основному в районі, який прилягає
до дельті Дунаю (Ionescu et al., 2017), а дніпровського –
у східній частині ПЗЧМ. Стан цих стад помітно різниться.
Можливості природного нересту руського осетра
в Дунаї, мабуть, зведені до мінімуму. Переважання
в північно-східній частині ПЗЧМ немічених різновікових
особин руського осетра свідчить про існування іншого,
дніпровського стада, сформованого переважно штучним
зарибненням Дніпровського осетрового заводу. Особини
обох стад перемішуються в місцях нагулу.
Особини дунайських стад білуги і руського осетра вільно
мігрують у межах української частини шельфу ПЗЧМ.
Частка мічених білуг в ПЗЧМ виявилася майже вдвічі
вищою, ніж частка руського осетра.

Наявність регулярних приловів осетрових, переважно
молоді, у мілководній зоні північно-західної частини
моря вказує на необхідність збереження заборони
тралового лову, а також обмежень по кількості
піленгасових сіток і літньої заборони їх застосування в
районі на північ від лінії м. Тарханкут – Дністровський
лиман.

Дослідження приловів осетрових при веденні
тралового промислу у ПЗЧМ
Дані про прилови осетрових при траловому промислі
шпроту в Чорному морі отримані в процесі досліджень,
які проводилися с серпня 2018 р. до жовтня 2019 р.
включно в рамках проєкту GFCM «Select activities
of the mid-term strategy towards the sustainability of
Mediterranean and Black Sea fisheries implemented»
(BlackSea4Fish). У роботах брали участь співробітники
ІМБ НАНУ і ОдЦ ПівденНІРО: Бушуєв С., Фіногенов О.,
Чащин О., Кудряшов С., Гулак Б.
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Район тралового лову розташовувався в північній частині
ПЗЧМ на видаленні від 2 до 50 км від берега. Глибини
становили від 10 до 52 м. Знаряддя лову – стандартний
29-метровий різноглибинний трал РТ-ТМ. У серпніжовтні 2018 р. проаналізовано прилови 120 тралень
(серпень – 46, вересень – 36 і жовтень – 38). Загальний
обсяг вилову шпроту в ході цих тралень склав 168,5 т.
У квітні-жовтні 2019 р. проаналізовано прилови 174
тралень (квітень – 3, травень – 95, червень – 21, липень – 4,
серпень – 25, вересень – 18 і жовтень – 8). Загальний
обсяг вилову шпроту в ході тралень в 2019 р. склав 113,3 т.
Промислова обстановка в 2019 р. була істотно гіршою,
ніж в попередньому 2018 році. Відповідно, величина
середнього улову шпроту на одне тралення була вдвічі
нижчою: 2018 – 1,4 т, 2019 – 0,65 т. (рис 34).

У 2018 р. у прилові тралів було відзначено 29 особин
осетрових (26 севрюг і 3 руські осетри). З них у серпні
було зареєстровано потрапляння 12 особин севрюги
і 3 особин руського осетра, в вересні – 8 і в жовтні –
6 особин севрюги. Примітно, що 7 особин севрюги і всі
3 особини руського осетра були спіймані в один день
25 серпня в найсхіднішій частині району лову у відносній
близькості до коси Тендра. Можна припустити, що ці
спіймані особини осетра належали до дніпровської
популяції (Бушуєв, Балацький, 2019).
В 2019 р. в траловому прилові було відзначено 49 особин
осетрових (48 севрюг і 1 руський осетер).

© Бушуєв Сергій

© Бушуєв Сергій

Рис. 34. Прилов севрюги в улові шпроту
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Обидва види осетрових, спіймані в трали,
були представлені молодими особинами, які
характеризувалися відносно невеликими розмірами й
невеликою масою. Абсолютна довжина руського осетра в

вибірці варіювала від 52 до 114 см (промислова довжина –
від 42 до 102 см). Абсолютна довжина севрюги –
від 41 до 121 см (промислова довжина - від 32 до 102 см)
(табл. 16. 17).
Таблиця 16

Розмірні характеристики севрюги з приловів тралів в північно-західній частині Чорного моря
в серпні-жовтні 2018 р. (промислова довжина)
L, CM

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-110

УСЬОГО

n

4

2

4

4

3

3

5

1

26

%

15,4

7,7

15,4

15,4

11,5

11,5

19,2

3,9

100,0
Таблиця 17

Розмірні характеристики севрюги з приловів в північно-західній частині Чорного моря в травніжовтні 2019 р. (промислова довжина)
L, CM

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

ВСЬОГО

n

9

24

9

6

1

1

50

%

18,0

48,0

18,0

12,0

2,0

2,0

100,0

У вибірці переважали особини щодо численного
покоління 2017 р. Три- і шестирічні особини севрюги
зустрічалися помітно рідше. Характерно при цьому,
що зрілих особин більш старих вікових груп не

зареєстровано. Очевидно, дорослі риби швидко
елімінуються нелегальним промислом у річках і морі
(рис. 35).
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Рис. 35. Розмірний склад севрюги
в приловах різноглибинних тралів
в ПЗЧМ в 2018-2019 рр.
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Маса зважених севрюг варіювала від 190 г до 4,7 кг,
а руських осетрів - від 0,52 до 9,6 кг. У 14 особин севрюги
і 1 руського осетра за допомогою Т-Wand детектора
встановлено відсутність міток CWT.

1
4

Севрюга абсолютно домінувала серед осетрових в
приловах тралів. У 2018 р. її частка склала 89,7%,
а в 2019 р. – 98,0%.
У червні 2019 р. було зареєстровано два випадки прилову
осетрових (1 севрюга промисловою довжиною 41 см
і 1 стерлядь довжиною 44 см) в бімтрали для лову рапани.
Цей прилов був відзначений в ході спостереження за
341 тралової операцією. Попадання стерляді в бімтрал
у морі пояснюється тим, що тралення здійснювалося
в безпосередній близькості до Цареградського гирла
Дністровського лиману, на акваторії, куди надходила
прісна вода.
Видовий склад та географічний розподіл в ПЗЧМ
приловів осетрових риб в усі види тралів представлений
на рисунках 36 і 37.

A. stell.
A. guld.
A. ruth.
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Рис. 36. Видове співвідношення осетрових
в приловах тралів в ПЗЧМ в 2018-2019 рр.

Рис. 37. Місця реєстрації осетрових
в приловах тралів в ПЗЧМ в 2018-2019 рр.
У 2019 р. показник величини прилову осетрових на одне
тралення в порівнянні з попереднім роком змінився
незначною мірою: 2019 – 0,28 особин; 2018 –
0,24 особин. Однак якщо в 2018 р. прилов 1-й особини
осетрових припадав на 5,8 т шпроту, то в 2019 г. – тільки
на 2,3 т шпроту, що пов’язано з помітним погіршенням
промислової обстановки в 2019 г. Таким чином, величина
прилову осетрових залежить, у першу чергу, від числа
виконаних тралень (промислових зусиль), а не від
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обсягу вилову шпроту. У середньому за два роки прилов
осетрових склав 0,26 особини за 1 тралення (1 особина
на 3,8 т спійманого шпроту). Якщо врахувати, що
в 2018 р. українськими судами в ПЗЧМ було виловлено
1603 т шпроту, а в 2019 р. – 1370 т, можна оцінити
кількість осетрових (переважно – севрюги), яка була
приловлена в ході тралового промислу, приблизно
в 400 особин на рік.
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«ОСЕТРОВА ВАРТА» –
ДОСВІД
ПРИРОДООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В ДЕЛЬТІ ДУНАЮ
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«ОСЕТРОВА ВАРТА» – ДОСВІД
ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ДЕЛЬТІ ДУНАЮ
Сучасна державна система охорони рибних ресурсів
(у тому числі й осетрових) включає діяльність різноманітних
державних органів, таких, як Державна екологічна
інспекція, Державне агентство рибного господарства та його
органи на місцях, Державна митна служба України
(у частині незаконного імпорту та експорту живих осетрових
та продукції з них), Держпродспоживслужба (у частині
дотримання законодавства під час продажу осетрових),
Державна прикордонна служба України (якщо водойма
розташована поблизу державного кордону), Національна
поліція (охоплює широке коло питань, як, наприклад,
незаконна торгівля та перевезення, браконьєрство тощо).
Збереження осетрових також покладене на окремі установи
природно-заповідного фонду України, де вони трапляються.
Проте навіть спільна діяльність усіх вищеперелічених
органів не призвела до вагомого покращення стану
популяцій. Саме тому проблема збереження диких
осетрових є важливою та вимагає нових підходів
до її вирішення.

проте навіть така невелика команда змогла змінити тренди
у виявленні фактів браконьєрства. Такий нетиповий підхід
виявився результативним і на на сьогодні на Чорній ріці
спостерігаються лише поодинокі, дуже рідкісні випадки
порушень.

Перспективним та новим методом охорони осетрових
виглядає залучення активних громадян. Подібний
підхід успішно реалізовується у США (Чорна ріка, штат
Мічиган). Саме тут було створено волонтерську мережу
«Осетрові вартові», де допомогти охороняти цих риб,
що мігрують, могли всі охочі, пройшовши визначене
спеціальне навчання. Завданням відібраних та добре
тренованих «Осетрових вартових» є виїжджати у верхів’я
рік, де зазвичай відбувається нерест осетрових, де в певних
випадках навіть їхня присутність створювала так званий
«м’який тиск» на браконьєрство та викликала зменшення
випадків таких порушень. Діяльність волонтерів також
полягала в патрулюванні, повідомленні про підозрілу
активність на воді відповідним природоохоронним органам
за спеціальним номером та проведенні просвітницької
роботи. Цікаво те, що кількість волонтерів на початку такої
діяльності була дуже незначна, близько двадцяти осіб,

Проте реалізація такого підходу в Україні вимагала певного
переосмислення з урахуванням місцевих реалій. Зокрема,
важливим фактором було те, що на території української
частини Дунайської дельти, за даними науковців, відсутні
нерестовища осетрових, досвід охорони яких був у
американських колег. Попри це, існують інші важливі
оселища: нагульні ділянки, міграційні шляхи та зимувальні
ями, які теж потребують охорони. Крім того, місцевість
поблизу річки значно заросла вищою водною рослинністю,
тому спостерігати за водою та нелегальною активністю
шляхом пішого патрулювання з берега було б надто складно
або й неможливо. Не менш важливим був і той фактор,
що частка «грубих порушень» в нашій країні надзвичайно
висока, зокрема, значно вища, ніж У США, і осетрові
браконьєри, які скоюють такі правопорушення, могли б
становити значну небезпеку для цивільних та неозброєних
волонтерів.
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В Україні подібний підхід почав реалізуватися як елемент
проєкту WWF «LIFE for Danube sturgeons» («Життя
дунайським осетровим») за фінансування програми
Європейського Союзу LIFE. Стартувавши в Україні 1 жовтня
2016 року, проєкт розпочав працювати з риболовецькими
громадами, правоохоронними органами і аквакультурними
виробниками одночасно в 4 країнах (Румунія, Болгарія,
Сербія і Україна). Глобальна мета проєкту полягає в захисті
диких осетрових, що перебувають під загрозою зникнення,
від незаконного промислу й торгівлі в рамках ЄС. Цільовий
регіон здійснення активностей – українська частина дельти
Дунаю, а саме м. Вилкове, с. Ліски та с. Приморське Одеської
області (рис. 38).
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Рис. 38. Спільне патрулювання акваторій
Дунаю учасниками «Осетрової варти»
з природоохоронними організаціями

Стало зрозумілим, що в умовах української частини
Дунайської дельти в життєвому циклі осетрових
дунайських популяцій є три часових проміжки
підвищеної небезпеки для осетрових, коли ННН
рибальство може завдати їм шкоди – весняний хід
плідників на нерест, осінній хід плідників на нерест, та
скочування молоді із Дунаю у Чорне море. У першому
та другому випадках небезпеку осетровим становили
справжні браконьєри, гарно екіпіровані та технічно
оснащені. Останнім часом хід плідників на нерест набрав
рис надзвичайної розтягнутості, що призводить до того,
що браконьєри присутні на річці протягом довгого
періоду. Зрозуміло, що волонтери не можуть зупинити
їх з очевидних причин, тому впливати на такі загрози
можна тільки збільшивши інституційну спроможність
природоохоронних органів. У той же час молодь
осетрових, що скочується, не має високої економічної
цінності та потерпає зазвичай від потрапляння у
знаряддя лову як прилов. Саме тому, оцінивши слабкі
сторони та можливі позитивні результати залучення
волонтерів, було прийняте рішення сконцентруватися
на охороні шляхів міграції осетрових саме на тій частині

життєвого циклу, що мала вкрай вагоме значення для
життєздатності популяції в конкретних умовах дельти
Дунаю та дозволяла уникнути небезпек для самих
волонтерів. Стало зрозуміло, що потрібно комбінувати
сили природоохоронних служб та волонтерів, з міркувань
як «м’якого тиску» на них та попередження можливих
корупційних проявів, так і безпеки. З огляду на
природні умови піші патрулювання потрібно замінити
патрулюваннями на човнах разом із правоохоронцями.
Завдяки цій ідеї стали більш зрозумілими терміни
проведення «Осетрової варти», адже вони мали б чітко
корелювати з етапом міграції молоді в життєвому циклі
цих древніх риб – кінець червня-початок липня. Крім
того, цей термін проведення дуже вдало збігався з Днем
Дунаю, що можна було використати в екоосвітніх цілях.
З 26 по 30 червня 2017 року, спираючись на досвід
американських колег, ми провели перший виїзд
української «Осетрової варти», що складалася зі студентів
Херсонського аграрного університету та Одеського
екологічного університету, у м. Вилкове (Одеська область,
дельта Дунаю). «Осетрова варта» працювала разом із
командою WWF в Україні, представниками Дунайського
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біосферного заповідника, інспекторами Одеського
рибного патруля Держрибагентства, прикордонниками
Ізмаїльського загону Державної прикордонної служби
України (відділ «Вилкове») та учасниками міжнародного
проєкту PRIDЕ. Волонтери понад 20 годин провели з
природоохоронними службами, здійснюючи спільні
рибоохоронні рейди, узяли участь у перевірці знарядь
лову рибалок, що здійснювали промисловий лов,
вилучали із сіток та випускали живих осетрових
(одну дорослу особину A.stellatus та сім особин молоді
осетрових), проводили роз’яснювальну роботу. Також
«Осетрові вартові» досліджували кормову базу осетрових
разом із представниками проєкту PRIDЕ, створили свято
для вилківчан «День Дунаю», почули багато дотичних
до теми осетрових лекцій та взяли участь у цікавих
дискусіях (6).
Одним із перших позитивних наслідків діяльності
волонтерської мережі «Осетрова варта» на громаду міста
Вилкове є те, що вже незабаром Дунайська асоціація
риболовецьких господарств з власної ініціативи
провела збори рибалок 11 підприємств, що наразі
працюють. Рибалки обговорили актуальні питання
охорони осетрових, а підприємство, що неодноразово
порушувало природоохоронне законодавство в частині
вилову осетрових, було виключено з Асоціації. Проте
були зроблені певні висновки стосовно того, що треба
змінити в структурі волонтерського підпроєкту, щоб
він працював ефективніше. Зокрема, стало зрозуміло,
що проведення варти на основі потенціалу студентів
із профільних вишів не завжди виправдовує себе, бо
частина студентів мають мотивацію до волонтерської
діяльності, а в певної частини вона відсутня. Саме тому
на наступний рік було впроваджено систему навчання
(теоретичний курс, лекції) та система відбору найбільш
вмотивованих осетрових вартових. Також було змінено
структуру навчальних блоків, скорочено теоретичну
частину та збільшено практичну, основну увагу було
приділено інноваційним формам, зокрема навчанню
он-лайн. Таким чином, у 2018 році вдалося досягнути
більш умотивованого та краще навченого складу нової
«Осетрової варти» (рис. 39).
«Осетрова варта-2» працювала у м. Вилкове протягом
25-30 червня 2018 року. Окрім вже звичних елементів
діяльності, як, наприклад, проведення рибоохоронних
рейдів з природо- та правоохоронними органами, було
посилено науковий компонент, зокрема, проведено
спостереження за станом скату молоді осетрових у
р. Дунай за допомогою дрібновічкових сітних знарядь лову.
Було підтверджено початок скату осетрових, зокрема,
виявлено молодь A. ruthenus та H.huso. Адже завдяки
науковцям ПівденНІРО й Дунайського біосферного
заповідника декількома днями раніше було оперативно
введено заборону на традиційне тут оселедцеве
рибальство саме на цей критичний для міграції молоді
відрізок часу. Уже традиційно волонтери брали участь
у «Дні Дунаю», де провадили екоосвітню діяльність та з
натхненням спілкувалися з найменшими вилківчанами.
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Третя «Осетрова варта» відбулася у м. Вилкове
з 24 червня до 6 липня 2019 року. Волонтери-вартові
проходили теоретичний онлайн-курс та були відібрані
у дві групи. Таким чином реалізувалася ідея збільшити
тривалість перебування волонтерів у дельті Дунаю та,
відповідно, посилити охорону молоді осетрових, що
мігрує до Чорного моря. Здійснювалися патрулювання
з Одеським рибоохоронним патрулем, представниками
Державної прикордонної служби, було взято участь у
моніторингових дослідженнях Дунайського біосферного
заповідника. Уперше разом з Чорноморським
рибоохоронним патрулем патрулювалася авандельта
та проводилися перевірки суден, що здійснюють вилов
рапани на предмет прилову осетрових. Третій виїзд
був найбільш результативним з точки зору врятованих
осетрових: з 10 перевірених «притонень» 3 виявилися
результативні з точки зору присутності в улові осетрових
(у 2 сітки «ави» потрапили по 2 севрюги, в 1 – 1 севрюга).
Усі осетрові були негайно випущені рибалками у річку.
Традиційно осетрові вартові прийняли участь у Дні
Дунаю.
Найважливішими наслідками діяльності «Осетрової
варти» є підвищення обізнаності усіх причетних сторін
щодо питань збереження осетрових та покращенні
співпраці між ними. Основний ефект «Осетрової варти»
полягає навіть не безпосередньо в порятунку осетрових
чи забезпеченні безперешкодного проходження скату
молоді осетрових, а, скоріше, в посиленні спроможності
відповідних природоохоронних служб, що їх захищають.
Усе вищезгадане позитивно відіб’ється на актуальному
стані популяцій осетрових в дельті Дунаю.

© Sturgeon Watch Vylkovo WWF-UA

Рис. 39. Учасники «Осетрової варти»
в Дунайському біосферному заповіднику
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Причини загрозливого стану популяцій осетрових
різноманітні. Велику роль відіграли побудова дамб та
ізоляція осетрових, що мігрують, від основних нерестовищ.
Негативно вплинули також перелов перед забороною
промислового вилову на рівні країни, браконьєрство
після такої заборони, видобуток гравію та судноплавство,
незаконна торгівля дикими осетровими та продукцією з
них (Freyhof, Brooks, 2011). Кількісні популяційні тренди
відслідкувати важко через складність роботи науковців
з червонокнижними видами, проте наявні дані свідчать,
що для всіх видів осетрових в Україні кількісні показники
знижуються.
Не менш важливою проблемою охорони осетрових є
дотримання природоохоронного законодавства. На сьогодні
ці види включені в різноманітні міжнародні та національні
природоохоронні списки. Усі види родини осетрових
занесені до Червоної книги України, де А. sturio та А.
nudiventris мають статус «зниклий», A. ruthenus та H. huso –
«на межі зникнення», А. gueldenstaedti, A. stellatus –

вразливий. Розмір компенсації за незаконний вилов цих
видів наведений у таблиці 18.
Слід згадати, що всі види осетрових мали б охоронятися
відповідно до міждержавних угод: зокрема, згідно з
«Європейським Червоним списком» охоронний статус
надано всім українським видам осетрових
(http://www.icpdr.org), усі 6 видів занесені до додатків
Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни
і флори (The Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, СІТЕS), охорона осетрових
передбачена Бернською конвенцією (А. sturio включений
до додатку 2, як вид, що підлягає суворій охороні,
а A. stellatus, A. ruthenus та H. huso – підлягають охороні
і внесені до додатку 3. Охорона осетрових також
передбачається Боннською конвенцією. Україна як
підписант усіх вищезгаданих конвенцій узяла на себе
зобов‘язання здійснювати охорону рідкісних осетрових
на всіх етапах їхнього складного життєвого циклу
(Гоч, 2017).
Таблиця 18

Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження осетрових,
занесених до Червоної книги України, які постійно або тимчасово перебувають у природних
умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони (згідно постанови КМУ № 1030 від 7.11.2012)
НАЗВА ВИДІВ ТВАРИН ТА ЇХ ТАКСОНОМІЧНИЙ
РАНГ
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РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ТВАРИН, ГРИВЕНЬ ЗА ОДИН ЕКЗЕМПЛЯР
ЗНИКЛІ

НА МЕЖІ ЗНИКНЕННЯ

Осетер шип

110 000

-

Стерлядь прісноводна

-

48 000

Осетер атлантичний

110 000

-

Осетер руський

-

48 000

Севрюга звичайна

-

48 000

Білуга звичайна

-

100 000
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Окрім наявності законодавчих інструментів (законів,
підзаконних актів державного та міждержавного рівня)
велике значення має їх імплементація. Практичною
реалізацією вищезгаданих актів є безпосередня робота
природоохоронних та правоохоронних органів, а саме:
Державної екологічної інспекції з підрозділами,
Державного агентства рибного господарства з
підрозділами, Національної поліції, Державної митної
служби з підрозділами (у частині незаконного імпорту
та експорту живих осетрових та продукції з них),
Держпродспоживслужби з підрозділами (у частині
дотримання законодавства під час продажу продукції
з осетрових), інспекційних служб природно-заповідних
об‘єктів.
На жаль, слабкість національного законодавства та
значною мірою неефективна робота природоохоронних
органів призводить до суттєвих проблем збереження
цінних видів риб у річках та морях України. Так, до
головних проблем у цьому напрямку належать:
•

відсутність ефективного контролю за торгівлею
заборонених знарядь лову. Штраф за цим
правопорушенням складає 153 – 340 грн
(ст.851КоАП).

•

відсутність контролю за торгівлею осетровими
видами риб. Так, відповідно до законодавства, штраф
за порушення порядку придбання та збуту об’єктів
тваринного та рослинного світу складає від 51
до 255 грн, а для видів, занесених до ЧКУ, від 153
до 408 грн (ст.881КоАП).

•

незадовільний стан нормативно-правової бази,
що призводить до протиріч та неузгодженості
між документами природоохоронного та
рибогосподарського напрямів.

•

слабка матеріально-технічна база природоохоронних
органів, яка не забезпечує можливості ефективного
контролю, реєстрації та затримання правопорушників.

•

неузгодженість роботи різних правоохоронних
структур та факти корупції в цих органах
призводять до можливості роками здійснювати
незаконне добування осетрових і торгівлю
ними.

•

низький рівень культури рибалок та споживачів
рибної продукції призводить до вилучення молоді
осетрових видів та можливості їх продажу.

Слід зазначити, що можливість торгівлі осетровими
є однією з найбільших проблем у ланцюжку охорони
цих видів. Відсутність попиту й жорсткий контроль
продажу призведе до втрати зацікавленості рибалок
здійснювати лов таких видів. На жаль, на сьогодні в
багатьох регіонах України можна придбати різні види
риб та продукцію з них на звичайних рибних ринках.
Прикладом цього може слугувати одеський ринок
«Привоз», де здійснюється продаж стерляді, осетра
руського, севрюги, білуги (рис. 40). Також без проблем
можна придбати ікру цих видів риб. Неодноразові
намагання правоохоронних органів заборонити продаж
цих видів були неефективними у зв’язку з малим
штрафом та наявністю корупційних схем. Більшість
продавців має документи про походження свого товару
з аквакультури, що формально дозволяє продаж.
Насправді велика кількість особин, що продаються на
ринку, природного походження. До прикладу, севрюга,
яка утримується в аквакультурних господарствах
в мізерних кількостях на ринках представлена
надзвичайно часто, втім у браконьєрських уловах
також. Окрім того, існують інші ознаки (розмір, колір,
форма плавців), які дозволять ідентифікувати цю
рибу, виловлену в природних водоймах. Вирішенням
цих аспектів продажу та можливим інструментом із
врегулювання питань походження рибної продукції
може бути прийняття Закону України «Про
забезпечення простежуваності походження водних
біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних
видів водних біоресурсів».

© Бушуєв Сергій

© Бушуєв Сергій

Рис. 40. Осетрові на рибному ринку «Привоз»
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Важливою складовою у ланцюзі «виявлення
правопорушення, що стосуються осетрових, – його
фіксація – винесення рішення – виконання цього
рішення» є судова система. Як би якісно не працювали
природоохоронні органи як перша ланка у виявленні
«осетрових» правопорушень, якщо не працює чи працює
в неповну силу судова система, логічний ланцюжок
«порушення – покарання» розривається. Саме тому
в 2019 році в рамках проєкту Європейської комісії
LIFE «LIFE for Danube Sturgeons» було проведено ряд
досліджень стану справ щодо винесення судами рішень
стосовно «осетрових» правопорушень за 5 років – з
2013 по 2018 роки. Дослідження проводилися на основі
даних як первинної ланки, що здійснює фіксацію
правопорушень, так і реєстру судових рішень, що є
відкритим ресурсом. За результатами дослідження
виявлено, що за згаданий період розглянуто усього 72
справи щодо осетрових. Найбільша кількість порушень –
це незаконний вилов (56 %) та незаконна торгівля (36%).
Значно менший відсоток мають факти незаконного
придбання та перевезення (рис. 41).
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Рис. 41. Співвідношення судових справ
щодо осетрових за видом правопорушення
Незважаючи на те, що справа охорони осетрових, як
зазначалося вище, перебуває в компетенції багатьох
природоохоронних органів, з-поміж 72 проаналізованих
випадків 49% були виявлені підрозділами Державного
агентства рибного господарства (рибоохоронними
патрулями), 5% – підрозділами Державної екологічної
інспекції, 4% – підрозділами Національної поліції,
а ще 4% – спільними зусиллями різних органів. 35%
справ не містять інформації про компетентні органи.
Важливим моментом у покаранні за незаконні дії
стосовно осетрових є не тільки штрафи, що відносно не
великі і є непорівнюваними відносно до доходу, який
може отримати правопорушник внаслідок незаконної
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дії (дохід порушника від впійманої білуги з ікрою може
становити до 15000 євро), а й стягнення збитків за
кожен незаконно здобутий екземпляр, що є значними,
чи навіть позбавлення волі. Для порівняння, штраф за
незаконний вилов осетрових становить від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеження волі на строк до трьох років (ст. 249 ККУ).
Компенсація за незаконне добування осетрових – від
48000 до 110000 грн. Рішення про стягнення компенсації
та обмеження волі (в окремих випадках) за вказаний
період прийняте лише у 44% справ. У 20% випадків було
прийняте лише рішення про стягнення штрафу (1700
грн в середньому), в окремих випадках – за ст. 85 КУпАП
(340 грн в середньому). У 10% випадків порушники не
понесли жодного покарання. Щодо 26% випадків дані
про рішення відсутні.
Дуже важко виявляються порушення, що здійснювалися
під час незаконного продажу. Незважаючи на те,
що за незаконні придбання або збут передбачається
накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного
світу (ст. 881 КУпАП) виявити такі порушення та
покарати порушника досить важко, бо є велике поле
для маніпуляцій. Було встановлено, що рішення про
стягнення штрафу за незаконні придбання або збут
осетрових були винесені у 82% справ. У середньому
штраф складав лише 884 грн. У 18% випадках штраф
накладений не був.
Таким чином, у середньому з 2013 року в Єдиному реєстрі
винесених судових рішень з‘являється менше ніж 12
справ щодо незаконного вилову осетрових щорічно.
Стягнення компенсації відбувається у менш ніж половині
випадків. На жаль, цього мало для збереження рідкісних
осетрових риб. Покращення ситуації лежить у збільшенні
спроможності органів виконавчої влади, бо, безумовно,
чимало дійсних випадків просто не фіксуються. Не менш
важливим є збільшення спроможності органів судової
влади та розуміння суддями важливість винесення більш
жорсткого покарання стосовно злочинів проти дикої
природи. Тільки комплексна робота щодо посилення
відповідальності за правопорушення стосовно осетрових
разом з попередженням та профілактикою незаконних
дій можуть дійсно покращити наявну непросту ситуацію
в цій галузі.
Підсумовуючи, слід сказати про необхідність системної
роботи у сфері врегулювання законодавчих та
нормативних документів, широкої просвітницької
програми серед покупців та рибалок та налагодження
взаємодії між державними органами. Лише за таких умов
буде можливість забезпечити належний рівень охорони
осетрових видів риб в Україні.

WWF - УКРАЇНА 2020

ОСЕТРОВИЙ
ПЛАН ДІЙ

61

ОСЕТРОВИЙ ПЛАН ДІЙ
Кілька років поспіль у наукових іхтіологічних та
природоохоронних колах країн Європейського Союзу
та країн-сусідок сформувалося бачення стосовно
необхідності структурування дій зі збереження останніх
популяцій осетрових Європи. Усі зацікавлені сторони
зауважували, що існує багато як міжнародних, так і
національних законодавчих актів та програм, що мали б
захищати осетрових. Йдеться передусім про Конвенцію
про біологічне різноманіття (CBD), Конвенцію про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори,
що перебувають під загрозою зникнення (CITES),
Конвенцію про збереження мігруючих видів диких
тварин (CMS), Рамсарську конвенцію про водно-болотні
угіддя міжнародного значення, Бернську конвенцію
про охорону дикої природи в Європі, рекомендації
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(FАО), Директиву Європейського Союзу про збереження
природних оселищ та видів природної фауни й флори
(Оселищну директиву), Водну рамкову директиву ЄС та
Положення ЄС про торгівлю дикою природою. Проте,
незважаючи на офіційне долучення більшості країн,
де мешкають осетрові, до вищезгаданих документів,
практичні дії з їхньої реалізації, конфлікт інтересів
різних галузей, відсутність політичної волі не сприяли
сценарію, що міг би переломити негативні тренди в
охороні, відтворенні, вивченні, управлінні запасами
осетрових.
Вагому роль у консолідації зусиль по збереженню
останніх популяцій осетрових відіграло Всесвітнє
товариство охорони осетрових (World Sturgeon
Conservation Society, WSCS). Саме цією групою
спеціалістів у 2005 році було оприлюднено «Рамсарську
декларацію про глобальне збереження осетроподібних»,
у якій були викладені ключові та невідкладні заходи,
виконання яких обов’язкове для забезпечення
майбутнього осетрових, а також визначений часовий
діапазон для здійснення необхідних дій. Водночас через
деякий проміжок часу виникла потреба повторити,
оновити та частково переглянути ключові рекомендації,
а також включити нову аналітичну інформацію, таку,
як, наприклад, наслідки зміни клімату, щоб зосередити
увагу управлінців та відповідальних осіб із питань
збереження довкілля й рибальства, а також національних
та міжурядових установ, залучених до природоохоронної
політики, на головних питаннях щодо ефективності
управління охороною природи.
Саме тому на VIII Міжнародному осетровому симпозіумі
(International Sturgeon Symposium, ISS 8), у якому брали
участь фахівці з 32 країн, що представляли науку,
природоохоронні неурядові та урядові організації, було
переосмислено Рамсарську декларацію та створено
нову Віденську декларацію. У ній були відзначені такі
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завдання, виконання яких дасть змогу впоратися із
постійними та новими викликами у справі збереження
осетрових:
1) захистити й зберегти осетроподібних як символічні
флагманські або парасолькові види в охороні
біорізноманіття для майбутніх поколінь;
2) урахувати потребу в довгострокових і відповідно
забезпечених заходах із охорони осетроподібних за
підтримки покращених управлінських структур;
3) захистити та відновити річки як динамічні й змінні
системи. Їхня гідроморфологія та екосистемні послуги
залежать від збереження функціональності з точки зору
наявності поздовжнього та поперечного зв’язку, а також
здатності до бічної ерозії;
4) гарантувати, щоб спроби відновлення та захисту
популяцій осетрових супроводжувалися ефективними
заходами контролю для боротьби з шахрайством та
незаконними, нерегульованими та непідзвітними
рибальством і торгівлею, водночас підтримуючи сталу
аквакультуру як альтернативний спосіб виробництва
продукції з осетрових, яка має великий попит.
Велику роль у організації цього симпозіуму та
консолідації всіх сил у напрямку більш сталого
управління у галузі збереження осетрових відіграв
Всесвітній фонд природи (рис. 42).
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Рис. 42. Обговорення Осетрового плану
дій в Міністерстві енергетики та захисту
довкілля
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Висновки Міжнародного осетрового симпозіуму
показали, що необхідний спільний план дій для усіх
Європейських країн – тільки за такого підходу існує
ймовірність збереження останніх популяцій осетрових.
Всесвітнє товариство охорони осетрових та Всесвітній
фонд природи виступили ініціаторами розробки
документу, який був так на часі – Всеєвропейського
плану дій зі збереження осетрових. Тривала робота
кількох спільних робочих груп (залучалося біля
40 фахівців з різних країн), обговорення на
«Європейській осетровій конференції», що була
організована Федеральним міністерством сталого
розвитку та туризму Австрії спільно з Міжнародною
комісією із захисту річки Дунай (ICPDR) під егідою
головування Австрії в ЄС, зробили додатковий вклад і
підтримали та скоректували План.
Як наслідок спільної роботи 30 листопада 2018 року на
38-му засіданні постійного комітету Бернської конвенції
з остаточними поправками, які були внесені державамичленами ЄС, Всеєвропейський план дій зі збереження
осетрових був затверджений. Згадані учасники
зобов’язалися імплементувати всі активності плану.
Україна, як держава-підписант Бернської конвенції,
також узяла на себе всі зобов’язання, викладені в цьому
документі. Відповідно до тексту міжнародного договору
Бернської конвенції, «кожна сторона Конвенції повинна
вживати відповідних та необхідних законодавчих та
адміністративних заходів для забезпечення особливого
захисту видів дикої фауни, зазначених у Додатку II»
Таким чином, Україна взяла на себе зобов’язання
посилити впровадження Оселищної директиви та,
зокрема, «в подальшому розробити плани дій щодо
видів та оселищ для видів та природних оселищ
під найбільшою загрозою». Отже, впровадження в
життя Плану дій зі збереження осетрових на основі
Всеєвропейського плану дій на теренах України було
актуальним та на часі.
Завдяки спільним зусиллям Міністерства енергетики
та захисту довкілля, спеціалістів наукових установ
(Інститут морської біології НАН України, Чернівецький
національний університет ім. Ю. Федьковича),
Всесвітнього фонду природи в Україні було здійснено
адаптацію Всеєвропейського плану дій та створено
План дій щодо збереження осетрових риб (родина
Acipenseridae) в Україні в 2021-2029 рр. На початку
2020 року Міністерством енергетики та захисту довкілля
почато процес обговорення плану та імплементаціїї його
в природоохоронну діяльність.
Документ передбачає комплексний підхід до управління
станом популяцій осетрових. Довгострокова мета

Плану дій: відновити всі наявні популяції осетрових
риб до статусу «найменшої загрози» (МСОП) або
«сприятливий» (Оселищна директива) та відновити
самовідтворювані популяції, а також їхній життєвий цикл
в історичному ареалі в такий спосіб, щоб забезпечити
виживання виду і репрезентативність субпопуляцій,
де це можливо.
План дій сфокусований на таких напрямках:
1.

ЦІЛЬ: ДИКІ ПОПУЛЯЦІЇ ЗАХИЩЕНІ ВІД ВИЛОВУ
ТА ПРИЛОВУ ОСОБИН. Цієї мети планується
досягти через подолання цілеспрямованого вилову
особин, зменшення прилову до рівня, який дає
змогу популяціям відновлюватися, оцінки рівня
та зменшення випадкових втрат особин унаслідок
впливу гідроенергетики та об’єктів водозабору,
забезпечення національної та регіональної
координації заходів.

2.

ЦІЛЬ: ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА АКТИВНО
ПІДТРИМУЄТЬСЯ ЗАДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
ПОПУЛЯЦІЙ. Цілі планується досягти за рахунок
створення маточного поголів’я ex situ задля
збереження генетичного різноманіття всіх місцевих
популяцій осетрових, розробки та впровадження
програми з відтворення та зариблення, забезпечення
національної та регіональної координації заходів.

3.

ЦІЛЬ: ОСЕЛИЩА ОСЕТРОВИХ У МЕЖАХ
КЛЮЧОВИХ РІЧОК ЗАХИЩЕНІ ТА ВІДНОВЛЕНІ.
Ураховуючи важливість збереження оселищ,
плануються: визначення та захист від деградації
наявних оселищ осетрових, відновлення оселищ
у ключових річках, забезпечення національної та
регіональної координації заходів.

4.

ЦІЛЬ: ПОЛЕГШЕНА ТА ЗАХИЩЕНА МІГРАЦІЯ
ОСЕТРОВИХ УГОРУ ТА ВНИЗ ЗА ТЕЧІЄЮ. Ця ціль
передбачає, що шляхи міграції детально вивчаються
та не створюються жодних перепон міграції
осетрових у ключових річках. Також необхідна
національна та регіональна координація згаданих
заходів.

5.

ЦІЛЬ: УСУНЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ТОРГІВЛІ УСІМА
ПРОДУКТАМИ З ОСЕТРОВИХ. Для досягнення цієї
цілі передбачається досягнення більш високого рівня
правозастосування та роботи органів виконавчої
влади, і також вищого рівня обізнаності всіх сторін у
ланцюжку постачання чорної ікри.

Початок імплементації всіх активностей Плану
передбачається у 2020 році.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОБІТ
З ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ
ОСЕТРОВИХ УКРАЇНИ
Оскільки представники родини осетрових – це істоти,
які відзначаються довгим періодом індивідуального
розвитку, важливо, щоб робота екологів, державних
органів, природоохоронних об’єктів носила системний
характер і захищала рідкісних осетрових на всіх етапах
життєвого циклу та в усіх аспектах.
Для дотримання сталого підходу у природоохоронній
роботі з осетровими WWF Україна підготовлені та
плануються до реалізації такі проєкти.
1.

«Successful Wildlife Crime Prosecution in
Europe» («Успішне розслідування злочинів
проти дикої природи в Європі»)

Основна мета проєкту – знизити кількість злочинів
проти дикої природи шляхом покращення дотримання
законодавства ЄС та країн-сусідів про навколишнє
середовище, збільшивши кількість успішно
розслідуваних злочинів. Діяльність проєкту сприятиме
підвищенню обізнаності та спроможності прокурорів та
суддів забезпечити ефективне дотримання екологічних
норм, посилити транскордонний обмін знаннями,
вміннями та навичками, а також посилити співпрацю
між слідчими органами. Загалом проєкт SWiPE
підтримуватиме зменшення незаконно знищених
об’єктів дикої природи, підтримуючи відновлення
біорізноманіття та здоров’я екосистем у Європі, що зараз
перебувають під загрозою. Проєкт буде дотримуватися
підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків, і, таким
чином, дозволить зосередити зусилля на державахчленах ЄС із значними прогалинами у кримінальному
переслідуванні злочинів проти дикої природи (Болгарія,
Хорватія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина)
та на тих, хто має належну практику (Італія, Іспанія), а
також Україна, Боснія і Герцеговина та Сербія – країни,
які є важливими джерелами та транзитними пунктами
для торгівлі дикими тваринами та в межах яких існують
популяції багатьох охоронюваних видів, ареали яких
поширюються також у ЄС.
Серед завдань проєкту:
1)

До 2023 року зібрати надійну і достовірну базу
випадків злочинів проти дикої природи в 11 цільових
країнах, що створить критичне поліпшення доступу

до інформації та дозволить порівнювати дані по всій
Європі.
2) До 2023 року значно підвищити рівень обізнаності,
знань та потенціалу 300 фахівців, що мають справу
із розслідуваннями злочинів проти дикої природи
(прокурорів, суддів, експертів правоохоронних
органів) в 11 цільових країнах, що сприятиме
кращому національному та транскордонному
управлінню, розслідуванню та судовому
переслідуванню злочинів проти дикої природи.
3) Підвищити ефективність комунікації щодо
проєктних дій та результатів, що сприятиме
залученню 10 мільйонів європейських громадян, що
належать до ключових цільових аудиторій
4) Підтримувати ефективне управління проєктом
за допомогою надійного моніторингу та оцінки
та забезпечити досягнення цілей та стійкість
результатів проєкту.
Проєкт охоплює 11 країн з різними проблемами. Іспанія,
Італія та Польща мають краще налагоджені системи
управління екологічною політикою та дотриманням
норм, більш досвідчені в роботі зі злочинами проти
дикої природи. Держави-члени ЄС – Словаччина,
Угорщина, Румунія, Болгарія, Хорватія – перебувають
у процесі розробки таких систем і, як правило, мають
брак ресурсів для розслідування таких злочинів. Дані
про конфіскації у EU-TWIX щодо цих країн вказують
на низький рівень звітності. Ситуація в країнах, які
не є членами ЄС (Сербія, Боснія та Герцеговина та
Україна), є ще більш нестабільною, що дає можливість
організованим злочинним групам та окремим злочинцям
користатися прогалинами в законодавстві. Україна
є третім за частотою пунктом незаконної торгівлі
об’єктами дикої природи з ЄС за кількістю випадків
затримань порушників 2017 року. Через збір та аналіз
даних про такі злочини, навчання прокурорів та суддів,
транскордонні обміни, комунікаційні активності
SWiPE сприятиме обміну знаннями з заходу на схід та
подоланню недоліків у здійсненні законодавчих норм
для підвищення кримінальної відповідальності щодо
злочинів проти дикої природи.
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2. «Sturgeon protection through sustainable
fishery, tackling IUU fishing and supporting
fishing communities and consumers»
(«Захист осетрових через стале рибальство,
боротьбу з незаконним, непідзвітним,
неконтрольованим рибальством (НННрибальством) та допомога рибальським
громадам та споживачам»)
Також WWF Україна планує продовження проєкту
EU LIFE «Sustainable protection of lower Danube sturgeons
by preventing and counteracting poaching and illegal
wildlife trade» («Сталий захист осетрових Дунаю через
попередження бракньєрства та нелегальних перевезень
об’єктів дикої природи»), скорочена назва – «LIFE for
Danube Sturgeons» («Життя дунайським осетровим»),
що вже зарекомендував себе на Одещині, де розташована
територія проєкту. Цей проєкт згуртував зацікавлених
стейкхолдерів та досяг важливих результатів. Наступний
проєкт покликаний продовжити напрацювання
попереднього, а його реалізація планується з червня
2021 року. Повна назва майбутнього проєкту EU LIFE
«Sturgeon protection through sustainable fishery, tackling
IUU fishing and supporting fishing communities and
consumers» («Захист осетрових через стале рибальство,
боротьбу з незаконним, непідзвітним, неконтрольованим
рибальством (ННН-рибальством) та допомога
рибальським громадам та споживачам»). Скорочена
назва – «LIFE 4 Sturgeons & People» («Життя для
осетрових та людей»).
Майбутній проєкт буде зосереджений на чотирьох
категоріях зацікавлених сторін, які беруть участь
у охороні осетрових риб: риболовецькі громади,
включаючи молодь та дітей, правоохоронні органи,
прокурори та судді та споживачі ікри та осетрових
продуктів. Робота, розпочата в попередніх двох проєктах
LIFE, буде продовжена, при цьому будуть встановлені
рамки для створення мережі риболовецьких громад,
які спілкуються, співпрацюють одна з одною та
закликають одна одну до збереження осетрових на основі
транскордонного співробітництва між правоохоронними
органами. Також для громад проводитимуться тренінги
для доступу до різноманітних фінансових джерел
для розвитку альтернативної бізнес-діяльності та
використання нових підходів, таких, як краудфандинг,
пітчинг тощо. Крім того, діти, що також є членами
громади, будуть проходити навчання для підвищення
їхньої фінансової грамотності. Очікувані результати –
альтернативні способи заробітку в майбутньому.
Оскільки будь-який екземпляр осетрових є цінним,
проєкт вирішить також проблему побічного вилову
(прилову) шляхом аналізу ефективності фактичних
та інших потенційних заходів щодо запобігання
випадковому вилову, а також запропонує законодавчі
зміни, що сприяютимуть кращій практиці в цьому плані.
Правоохоронні органи мають постійну і стару
проблему дефіциту персоналу та ресурсів. Проєкт
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пілотно використовуватиме наявні технології, такі, як
безпілотники / стаціонарні камери тощо та підвищить
спроможність правоохоронних органів у впровадженні
подальших подібних технологій. Як наслідок,
підвищиться ефективність контролю правопорушень та
безперервності проведення такої діяльності, у результаті
чого браконьєрська активність має значно знизитися.
З метою підтримки правоохоронних органів будуть
проводитися тренінги з прокурорами та суддями, робота
з обміну досвідом та методиками для визначення чітких
підходів щодо невідворотності покарання щодо злочинів
проти дикої природи.
Аквакультура осетрових та продуктів стає все більш
доступною на ринку, але ці продукти важко відстежити,
і споживачі не завжди знають про дотримання
законодавства щодо них. Розвиваючи інноваційну
систему відстеження та підвищуючи обізнаність
споживачів щодо стійкої та законної ікри та продуктів
осетрових культур, проєкт сприятиме зменшенню
попиту на нелегальну продукцію. Буде проведено нове
опитування ринку за участю споживачів та таємних
покупців, щоб виявити, чи нелегальна ікра та продукти
ще доступні покупцям.
У проєкті беруть участь 15 партнерів з 8 країн (Україна,
Румунія, Болгарія, Німеччина, Австрія, Хорватія, Сербія,
Молдова).
Тривалість проєкту: 01/06/2021 – 30/12/2024
(40 місяців)
Активності в рамках проєкту:
1)

Розвиток відчуття відповідальності щодо збереження
осетрових риб у рибальських громадах:
- Забезпечити тренінги та довгостроковий особистий
коучинг для членів рибальських громад, щоб вони
могли впровадити конкретні бізнес-плани, подати
заявку на кошти та фактично розпочати бізнес.
- Обрати класи / школи, які беруть участь у
навчальній програмі з підприємництва, оновити /
розробити навчальні посібники щодо бізнесстартапів, провести табори для розвитку навичок
школярів.

2) Підтримка імплементації норм про вилов (звітність,
уникнення прилову, звільнення з сіток), що
стосуються популяцій осетрових шляхом співпраці
з відповідальними органами та залучення рибалок:
- Підвищити довіру та взаємодію з риболовецькими
громадами шляхом продовження відвідувань
осетровими адвокатами та сприяти принаймні
10 обмінам між громадами (всередині громад
та за кордоном).
- Навчати рибалок щодо питань прилову (юридичні
зобов’язання, звітність, уникнення).

WWF - УКРАЇНА 2020

- Розробити та впровадити системи / схеми
винагороди для рибалок для звільнення під час
прилову реплікацій підходів з інших регіонів (тобто
Франції, Німеччини).
- Вивчити наявні чинники (технічні, культурні,
бюрократичні, юридичні), що сприяють прилову
осетрових та обмежують його звітність, та
пропонувати технічні рішень та рекомендації для
влади та роботи на рівні політики.
- Адвокатувати кращу імплементацію та
регулювання. Сприяти виконанню рекомендацій із
попередніх пунктів в законодавстві та нормативноправових актах.
3) Розширення технічних можливостей правоохоронних
органів з метою більш ефективного контролю
риболовлі осетрових та інших видів риб:
- Розробити та впровадити 5 пілотних проєктів
у 5 країнах та поширити результати та отримані
здобутки.
4) Сприяння стійкості ринку осетрових продуктів
шляхом підвищення культури споживачів ікри
та інших осетрових продуктів, які в перспективі
будуть готові уникати продуктів незаконного дикого
походження, що посилить ринковий контроль,
а продукція аквакультури буде легше відстежуватися:
- Розробити та впровадити інформаційну кампанію,
спрямовану на поінформованість споживачів,
включаючи можливість звернутися
до правоохоронних органів щодо проблемних
питань;
- Національні органи влади будуть включені до
розробки та впровадження успішного інструменту
аналізу ринку (перевіреного та застосованого в
попередньому проєкті) для забезпечення офіційного
використання результатів розслідувань.
- Поліпшити відстежуваність продуктів осетрових
за допомогою систем тестування для поліпшення
відстежуваності, проведення круглих столів з
національними виробниками аквакультури та
адвокація таких підходів.

3. Оцінка потенціалу відновлення стерляді у
водоймах України
Стерлядь є єдиним прісноводним видом осетрових в
Україні, який потенційно може створювати ізольовані
популяції на окремих ділянках великих річок. На жаль,
на сьогодні відомо лише декілька ізольованих популяцій
у басейні Дністра, Десни та Дунаю. У Нижньому Дніпрі
вже понад 10 років відбувається штучне вселення
стерляді. За цей період в акваторії нижньої частини
річки було вселено понад 10 млн. молоді цього виду.
На жаль, це не сприяло формуванню природної
популяції стерляді, а проведені роботи вважаються
малоефективними та суперечать принципам відновлення
аборигенних видів риб. Окрім того, в ряді інших водойм
України проводиться штучне зариблення молоддю
стерляді без належних наукових обґрунтувань та без
контролю за генетичним походженням посадкового
матеріалу. Це загалом може призвести до негативних
змін в природних популяціях стерляді.
Основна мета проєкту – оцінити потенційні місця
відновлення популяцій стерляді в водоймах України та
розробити ефективні механізми її охорони.
Проєкт передбачає виконання таких завдань:
- Ідентифікація ключових біотопів, придатних для
мешкання стерляді у водоймах України. Важливим
є з’ясування потенційної ємності даних акваторій та
оцінка того, для яких життєвих циклів вони придатні.
- З’ясування екологічних, соціальних, кліматичних
ризиків для майбутніх популяцій стерляді в
ключових біотопах.
- Проведення пілотних зариблень найбільш
придатних місць, які відповідають усім вимогам.
Важливим є чипування всіх особин стерляді з метою
їх ідентифікації та відстежуваності.
- Проведення освітньої кампанії серед місцевого
населення з метою недопущення вилову осетрових у
водоймах України.
- Розвиток природоохоронних територій у межах
ключових акваторій, які є важливим місцем
існування стерляді.
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