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Є джерелом делікатесу – 
дорогої чорної ікри

Єдиний справжній хижак 
з-поміж 6 видів дунайських осетрових

БІЛУГА Є НАЙБІЛЬШОЮ ПРІСНОВОДНОЮ РИБОЮ НА ПЛАНЕТІ. 
НАЙБІЛЬША ЗАРЕЄСТРОВАНА ВАЖИЛА 1571 КГ.

Білуга зазвичай 
харчується рибою, 
хоча деякі великі 
особини можуть хар- 
чуватися водними 
птахами.  
 
 
 

Хроніки ХІ ст. 
визначають Huso 
huso як надзвичайно 
важливий  харчовий 
продукт для військ, 
які йшли вздовж 
верхнього Дунаю 
до Австрії. 

Білуги мають 
надзвичайно довгий 
цикл життя: деякі 
риби живуть понад 
100 років. Інколи їх 
ловлять у місцях, де 
нерест виду вже не 
відбувається.

Риба-гігант
БІЛУГА HUSO HUSO 

  ЗНИКАЮЧИЙВИД

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

СТАТУС

СТАТУС

Міграція білуги, як і решти 
осетрових, порушена 
через спорудження греблі 
на Залізних воротах. 
Спад вилову в українській 
частині Дунайської 
дельти катастрофічний: 
50-ті - 35,7 т/рік; 60-ті – 
20,5 т/рік; 70-ті – 9,2 т/рік; 
80-ті– 6 т/рік.

Зменшення уловів 

у 21,5 рази
за 40 років

1990 3,1 тон

1993 0,1 тон

Падіння вилову білуги за 1990 -1993 роки відповідно до офіційних 
даних. Реальний вилов перевищує офіційний в 3-5 разів.

96,8% 
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У 1966-1974 РР. У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ 
НАРАХОВУВАЛОСЯ ПРИБЛИЗНО 3-4 МЛН. ОСОБИН, ЗА ДАНИМИ ПІВДЕННІРО,  ЗАВДЯКИ ЗАРИБЛЕННЮ. 
РОЗМІРИ НИНІ ІСНУЮЧОЇ ПОПУЛЯЦІЇ РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА НЕВІДОМІ, АЛЕ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК ДУЖЕ НИЗЬКІ. 

Російський осетер колись був 
найбільш поширеним пред- 
ставником осетрових в річці 
Дунай. Він регулярно мігрував 
вверх за течією до Братислави. 
Деякі особини були помічені 
навіть у Відні (міграція 
на відстань 1,925 км) 
та Регенсбурзі (2,381 км).

Навесні осетри мігрують 
в річку перед самим 
нерестом і метають ікру у 
нижній течії річки (320-650 
км вверх за течією). 
Рибини, які розпочинають 
нерестовий хід восени, 
мігрують аж до першої греблі, 
спорудженої на Залізних воротах.

Є джерелом 
чорної ікри

Є досить рідкісним 
в українській частині 
дельті Дунаю

Ще досі нереститься 
в нижній частині Дунаю 

Мігрує на значні відстані вверх 
за течією перед нерестом

Є найбільш розповсюдженим
видом осетрових в аквакультурі
з-поміж вільноживучих осетрових України

УРАЗЛИВИЙВИД

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

СТАТУС

СТАТУС

Аквакультурний осетер
РОСІЙСЬКИЙ ОСЕТЕР ACIPENSER 

GUELDENSTAEDTI

1990 4,5 тони

1993 1,7 тони

Падіння вилову осетра за 1991-1993 роки, відповідно до офіційних 
даних. Реальний вилов перевищує офіційний в 3-5 разів.

62,2% Зменшення виловів 
цього виду в українській 
частині дельти Дунаю 
вражає: 
50-ті – 9 т/рік; 
60-ті – 0,5 т/рік; 
70-ті – 0,6 т/рік; 
80-ті – 3,7 т/рік. 
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Є джерелом
чорної ікри

СЕВРЮГА ЗАВЖДИ БУЛА РІДКІСНОЮ У ВЕРХНІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЯХ ДУНАЮ, 
АЛЕ ЗУСТРІЧАЛАСЯ В ДЕКІЛЬКОХ ПРИТОКАХ: ПРУТІ, ТИСІ.  

                                                  А ТАКОЖ У ПОНИЗЗІ ДНІПРА ТА АЗОВСЬКОМУ МОРІ.

Даний вид мігрує 
взимку і навесні. Самці 
залишаються на 
нерестовищах до 6
тижнів, самки - тільки 
протягом 10-12 днів. 

Севрюга припиняє їсти 
з початком міграції, 
як і всі осетрові. Після
нересту вона швидко 
повертається в море, 
де знову починає їсти. 

Нерестяться при вищих температурах, 
отже,  пізніше ніж інші осетрові

Довгоносий осетер
СЕВРЮГА ACIPENSER 

STELLATUS   ЗНИКАЮЧИЙВИД

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

СТАТУС

СТАТУС
Спад уловів за 60 років 

у 37 разів

Спад чисельності 
севрюги  значний: 
50-ті – 9,25 т/рік; 
70-ті – 1,6 т/рік.
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Шип любить жити в 
морі, поблизу берегів і 
лиманів, а в прісних 
водоймах - в широких 
руслах річок. 

Шип проводить більшість 
свого життя в морі, мігруючи 
в ріки під час нересту. 
Але відомі й немігруючі 
прісноводні популяції шипа. 

 

Осетер-примара  
ОСЕТЕР ШИП ACIPENSER 

NUDIVENTRIS

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШИПА НІКОЛИ НЕ БУЛА ЗНАЧНОЮ В БАСЕЙНІ ДУНАЮ. 
ВОСТАННЄ ВИЛОВ ШИПА НА ДУНАЇ БУВ ЗАДОКУМЕНТОВАНИЙ В 2009 Р. В БУДАПЕШТІ. 
В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕЛЬТІ ДУНАЮ ВІДОМІ ОКРЕМІ ВИПАДКИ ВИЛОВУ ШИПА ЗА ДЕСЯТИЛІТТЯ.

Шип є найплодючішим 
з родини осетрових

Легко відрізнити за першою, найбільшою
за розмірами спинною жучкою

Даний вид знаходиться 
на межі вимирання 

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

СТАТУС

ВИД
ЗНИКЛИЙСТАТУС

Шип в Україні, Румунії та Болгарії 
занесений до списку вимерлих 
видів. Останні знахідки були у 
90-ті рр. біля Криму, у 1994 році  
шипа завдовжки 70 см зустріли 
у Каркінітській затоці, у 2005 році - 
у середній течії Дунаю (вище 
Залізних воріт) спіймали плідну 
самку.
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Перевилов 
в основному заради
м’яса є основною 
загрозою для виду

Живе переважно в прісній воді, 
на відміну від інших осетрових 
не мігрує з Чорного моря

Наразі найбільш широко 
розповсюджений вид 
осетрових у басейні Дунаю

Серед усіх осетрових в Дунаї 
стерлядь є найменшою за розміром 

ПОПУЛЯЦІЯ СТЕРЛЯДІ В ДУНАЇ СКОРОЧУЄТЬСЯ 
З МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.  

На відміну від інших видів, не 
мігрує. За допомогою 
маркування визначили, що 
максимальна відстань 
мігрування Дунаєм для цього 
виду становить 300 км.

Єдина інформація про вилов 
стерляді в Дунаї датується 
1958-1981 рр. Обсяг вилову 
становив від 117 т в 1963 р. до 
36 т в 1979 р., при середньому 
вилові 63,5 т на рік. 

Угорщина, Болгарія і 
Румунія запровадили 
програму для 
збільшення популяції 
стерляді в Дунаї.

Прісноводний  осетер
СТЕРЛЯДЬ ACIPENSER RUTHENUS

  ЗНИКАЮЧИЙВИД

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

СТАТУС

СТАТУС

Вид досягає статевої 
зрілості у дикій природі 
рано: самці стерляді  
у віці 4-5 років, 
а самки – в 6-7 років.
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ACIPENSER 
STURIOОСЕТЕР ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

(раніше атлантичний) 
Загублений осетер   

В минулому даний вид 
був зафіксований в Атлантиці,
Ла-Манші, Середземномор’ї 
і Чорному морі 

Єдині дикі популяції існують в річках Гаронна 
та Дордонь у Франції, і також у річці Ріоні в Грузії

ОСТАННІЙ ПРЕДСТАВНИК ОСЕТРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (АБО АТЛАНТИЧНОГО)
В ДУНАЇ БУВ ЗАФІКСОВАНИЙ У 1960-Х РОКАХ. 

Колись піднімався 
до верхів'я всіх основних 
річок цих регіонів 
для нересту

Найрідкісніший вид серед  
українських диких осетрових

Європейський 
осетер завжди був 
найбільш рідкісним 
видом осетрових в 
басейні Чорного 
моря. Його присут- 
ність була задоку- 
ментована востаннє 
у 1960-х роках.

Осетер 
європейський 
мігрує в річки з 
січня до жовтня, 
пік міграції 
зазвичай припадає 
на період високої 
води: квітень- 
травень.

Колись цей 
осетер нерестив- 
ся в нижньому 
Дунаї, оскільки в 
1930-х рр. були 
зафіксовані 
гібриди даного 
виду з іншими 
осетровими.

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

СТАТУС

ВИД
ЗНИКЛИЙТАТУС

Статус, згідно Червоної 
книги України, - зниклий вид


