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любий друже-рейнджере!
Я риба осетер. Я потребую захисту та допомоги від тебе! Мешкаю на 
дні водойм разом зі своєю родиною. Ми дуже давні тварини, адже наші 
пращури жили ще за часів динозаврів. У мене на спині, боках та живо-
ті є особливі зубчики-жучки, тож ти легко зможеш відрізнити мене від 
інших риб.

Сьогодні я запрошую тебе у захоплюючу мандрівку до світу, в якому 
я живу. Я познайомлю тебе зі своїми братами та сестрами, ми будемо 
подорожувати вздовж річки Дунай і до Чорного моря, дізнаємося ціка-
ві історії про осетрових у Вилковому, Лісках та Приморському. Сподіва-
юся, ти станеш моїм щирим помічником у цій мандрівці. 

Та мушу застерегти — зараз у водах Дунаю залишилося дуже мало осе-
трів, тому мені потрібні помічники. Цей зошит навчить тебе, як допо-
могти зберігати та охороняти осетрових риб, щоб їх знову стало багато. 

За кожне виконане завдання ти будеш отримувати стікер, збери їх усі — 
і станеш осетровим рейнджером та отримаєш спеціальний значок.

Готовий? Тоді вирушаймо.
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завдання для осетрового рейнджера

зміст
Урок 1, на якому ти дізнаєшся, які осетри живуть в Україні

Урок 2, під час якого ми помандруємо тим маршрутом, яким пливуть 
осетри. 

Урок 3, на якому ми поговоримо про твоїх дідів-рибалок

Урок 4, на якому ти дізнаєшся, як ти можеш допомогти захистити осетрів

Урок 5, на якому ми зробимо спеціальний плакат, а ще ти разом з друзями 
розкажеш про все, чого зміг навчитися на наших уроках.

А по успішному завершенні всіх уроків ти станеш справжнім осетровим 
рейнджером. Будь уважним!

321
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Урок 1 
осетрові України

Привіт! 
Сьогодні ми розпочинаємо нашу мандрівку, і я познайомлю тебе зі 
своєю родиною, що живе у Чорному морі та Дунаї.

По всьому світу зустрічаються 27 різних осетрових риб, однак в Укра-
їні є тільки 6. Це білуга, севрюга, стерлядь, шип, осетер російський та 
осетер атлантичний.

Білуга — найбільша з нас. 
Може мати довжину більше 
4,5 метрів. Це розміри 

маршрутного автобуса. Також білуга живе 
довго-довго, як людина — до 100 років. 

Севрюга — має найдовший та найбільш 
допитливий ніс у нашій родині. Більше 

половини її голови — це ніс.

Стерлядь — це наша крихітка. Вона важить як 
невеличка кішка: 3-4 кг. Живе у багатьох річках 

України — Дунаї, Дністрі, Дніпрі. А ще вона вміє плавати 
пузцем догори і часто живе на осетрових фермах.

ОСетер рОСійСький може похвалитися 
справжніми зірочками на своїх боках та спинці, 

адже забарвлення у риби таке, що його легко сплутати 
із зоряним небом.

Шип дуже рідкісний у нашій родині, вчені давно 
його не зустрічали.

ОСетер атлаНтиЧНий — в Україні його більше 
немає. 

4,5 м
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час малювати!
Всі осетрові риби мають схожі риси, але справжній осетровий рейнджер 
не сплутає їх між собою. Спробуй вгадати за формою та розміром, де який 
осетер намальований. А далі бери олівці та фломастери, й давай спробує-
мо домалювати всі малюнки осетрів. 

Тобі вдалося? Вітаю! Ти заслужив першу відзнаку 
осетрового рейнджера, яку дасть тобі вчитель.

пО вертикалі:
6. Осетер, у якого забарвлення схоже на зоряне небо.  
7. Річка України, де водиться найбільше осетрів. 8. Осетер, який 
названий на честь океану. 9. Загальна назва риб, що мають 
зубчики-жучки.

кросворд
Ти вже добре вивчив 
всі назви та особливості 
осетрів? Давай 
перевіримо. Готовий?

пО гОризОНталі:
1. Найбільший 
осетер.
2. Довгоносий осетер
3. Найменший 
осетер.
4. Осетер, якого 
вважають вимерлим.
5. Ровесник осетра.

1
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Урок 2 
Життя та мандрівка осетра
Осетри, як і люди, не відразу народжуються дорослими. Все починається 
з маленької ікринки, з якої народжується личинка, яка потім стає риб-
кою-дитинкою (мальком). Зазвичай, мої батьки осетри відкладають сотні 
тисяч ікринок. Ти уявляєш, скільки у мене братів та сестер? Однак не всі 
виростають та стають дорослими рибками.

Справа в тому, що наші батьки відкладають ікру на кам’янистому міл-
ководді великої річки, а потім малята пливуть у море, де ми живемо 
більшість часу. Я народився дуже далеко звідси, у верхів’ї Дунаю, далі 
подорожував річкою через інші країни — Сербію, Болгарію, Румунію — 
і врешті дістався України. Тут у Чорному морі я житиму, аж поки не ста-
ну дорослим і не попливу з іншими осетрами до місця, де я народився, 
щоб дати життя новим осетрам.

Ікра	 	 Мальок		 	Молода	риба	 		 Дорослий	осетр
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Вітаю, твій осетрик доплив до моря! Ти завершив другий етап підго-
товки юного осетрового рейнджера і заслужив другу відзнаку. 
Але до наступного уроку підготуй, будь ласка, невелике домашнє 
завдання. Придунав’я — це відомий риболовецький край. Розкажи 
нам історію рибалок своєї родини. Для цього запитай у тата, мами, 
дідуся чи бабусі, чи ще когось, що вони знають про осетрів, чи 

доводилося їм чи їх рідним зустрічати цих риб в річці, 
яких розмірів вони були. Можливо, разом з ними ти 
зможеш відвідати музей у Вилковому, де ти дізна-
єшся більше про осетрів в Дунаї. 

25

Мандрівка осетра
Що ж, ти знаєш, що дунай-
ським осетрам доводиться 
долати біля тисячі кіло-
метрів від рідної річки до 
Чорного моря. Однак впро-
довж цієї мандрівки багато 
небезпек загрожують на-
шим осетрам. Допоможи 
осетрятам подолати 
шлях до моря.

34
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Хижа 
риба

Течія

Течія

Риболовецький	
човен

Риболовецький	
човен
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Забруднення
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Урок 3 
осетри в історії Придунав’я
Ще сотню років тому води Дунаю були багаті різноманітною рибою, 
справжньою перлиною серед яких були осетри. Тоді їх ще було багато 
в річці. Твої діди та прадіди були вправними рибалками, і великою уда-
чею для родини було зловити сторічну білугу з ікрою. У Вилковому пра-
цював спеціальний завод, який переробляв та пакував осетрове м’ясо та 
ікру. Придунав’я було справжнім «осетровим» краєм. Ріка годувала міс-
цеві родини, і люди думали, що так буде завжди.

Туристи у м. Вилкове 
(1900-1945)

Рибалки з білугою,  
м. Вилкове, 19 століття
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Я дуже радий, що ми з тобою дізналися трохи більше про 
риболовецькі традиції придунайського краю. До речі, а ти виконав 
домашнє завдання? Спитав у своїх рідних про осетрову історію 
твоєї родини? Тепер розкажи її мені. Ти можеш 
намалювати або написати невеличку розповідь. 
А по завершенні покажи роботу вчителю та всьому 
класу. Твоїм друзям теж буде, чим поділитися. 
Так закінчився третій етап нашої подорожі. 
Не забудь наклеїти стікер.

3
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Урок 4 
охорона осетрових
На жаль, за останні часи багато чого змінилося. Люди побудували греблі 
на Дунаї, знищили багато домівок осетрових, забруднюють річку, ловлять 
мальків та молоду рибу, тож вони ніколи не стануть дорослими і не заве-
дуть своїх діток. Через це осетрових риб в річці залишилося дуже мало, а 
шип і осетер атлантичний і зовсім зникли з Дунаю. Сьогодні я розповім, 
як можна нас захистити, щоб ми змогли повернутися в річку.

Всі осетрові риби занесені до Червоної книги України. Це така книга, 
в якій розповідається про всіх тварин та рослин, яких дуже-дуже мало за-
лишилося в нашій країні і тому їх треба берегти. У Червону книгу занесені 
види, що мають різні статуси захисту.

С ТАТ УС

СТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИВРАЗЛИВИЙ ВИД

 

С ТАТ УС
СТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИЗНИКАЮЧИЙВИД

С

С ТАТ УС

СТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИЗНИКЛИЙВИД

ОСеТРОВі РиБи МАюТь РіЗНі СТАТУСи:
Білуга — зникаючий вид; Севрюга   — вразливий;  
Стерлядь  — зникаючий; Шип — зниклий;  
ОСетер рОСійСький — вразливий; ОСетер атлаНтиЧНий — зниклий

1  Їх вже немає

2  зникли у дикій природі, але живуть, 
наприклад, в зоопарках

3  рідко зустрічаються у природі

4  яким загрожує небезпека зникнути 

5  Можуть стати зникаючими 

Спробуй разом з вчителем та однокласниками знайти відповідності:

зНиклі

зНиклі в прирОді

зНикаюЧі

вразливі

рідкіСНі

а

Б 

в

г

д
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Як можна допомогти врятувати осетрів?
1. В Україні ловити осетрів суворо заборонено. Порушникам цієї заборони 
загрожує великий штраф та навіть ув’язнення.
2. Напиши лист допомоги осетру та зачитай своїм близьким. Розпочни 
його так: «Осетрів потрібно захищати, тому що…»
3. Долучайся до всіх активностей, що допомагають захищати осетрів 
та розповідати про них людям.
4. Напиши про себе: готовий написати, як ти зможеш допомогти 
врятувати осетрів? 

Білуга

Cеврюга

Cтерлядь	

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ВРАЗЛИВИЙ 
ВИД

 

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКАЮЧИЙ
ВИД

С

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКЛИЙ
ВИД

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ВРАЗЛИВИЙ 
ВИД

 

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКАЮЧИЙ
ВИД

С

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКЛИЙ
ВИД

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ВРАЗЛИВИЙ 
ВИД

 

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКАЮЧИЙ
ВИД

С

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКЛИЙ
ВИД

4
Вітаю, тепер ти знаєш головне про осетрів. і можеш 
додати до колекції черговий стікер-навичку. Для 
наступного уроку візьми багато фломастерів та олівців, 
пластилін тощо, адже ми робитимемо спеціальний 
плакат. Побачимось!
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Тож зараз ти готовий до нашого фінального завдання, і я чекаю твоєї 
історії про життя та охорону осетрів. Звернися до вчителя, знайди свою 
команду й починай творити. А поруч ти знайдеш схему, як зробити 
рухливу паперову рибку-осетра. Таких осетриків можна теж наклеїти 
на ваш плакат.

Осетри — прадавні риби і ро-
весники динозаврів. В Україні 
зустрічалися 6 видів осетрів — 
білуга, севрюга, стерлядь, 
шип, осетри російський та ат-

лантичний. Шип та атлантичний 
осетер уже вважаються зниклими 
видами.

Осетри живуть до 100 років 
і можуть мігрувати з солоної 
води у прісну і навпаки. Вони 
народжуються з маленької 
ікринки і деякі з них 

виростають до розмірів автобуса.

Придунав’я має дуже глибокі 
риболовецькі традиції. Рані-
ше у Вилковому працював 
завод, який постачав ікру та 
м’ясо осетрових по всій країні 

і закордоном. Сьогодні, на жаль, 
осетри вимирають, тому вилов 
заборонений.

Урок 5 
створюємо плакат та підбиваємо підсумки курсу
Сьогодні у нас важливий день, адже наша мандрівка добігла кінця.
Ми вивчили:

Осетрових треба захищати, 
щоб вони могли відродити-
ся. В Україні їх занесено до 
Червоної книги. Розкажи про 
охорону осетрових своїй роди-

ні та друзям, долучайся до захисту 
цих дивовижних риб.

1 2
3 4

Шип

Осетер	російський

Осетер	атлантичний

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ВРАЗЛИВИЙ 
ВИД

 

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКАЮЧИЙ
ВИД

С

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКЛИЙ
ВИДСТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ВРАЗЛИВИЙ 
ВИД

 

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКАЮЧИЙ
ВИД

С

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКЛИЙ
ВИД

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ВРАЗЛИВИЙ 
ВИД

 

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКАЮЧИЙ
ВИД

С

СТАТ УСС ТАТУС

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЗНИКЛИЙ
ВИД
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клей

саморобка
1
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вітаю, 
ти впорався з усіма завданнями, тому йди хутчіше до 
вчителя, котрий видасть тобі останній стікер до твоєї 
колекції навичок.

Тепер ти справжній осетровий рейнджер! 
Дякую, що погодився захищати мене та мою родину! Завдяки твоїм 
зусиллям та старанням друзів колись осетрів у Дунаї знову стане 
багато. 

Брошура	підготовлена	в	рамках	проекту	«Життя	для	осетрових	Дунаю»	(LIFE15	GIE/AT/001004).	 
Розповсюджується	безкоштовно.	©	Всесвітній	фонд	природи	WWF,	2017

5
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Видання	створено	за	фінансової	
підтримки	Європейського	Союзу. 
За	його	зміст	відповідає	тільки	
WWF,	воно	не	відображає	
поглядів	Європейського	Союзу.


