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1. Въведение
Произхождащи

преди

200

милиона

години,

есетрите

са

древни

мигриращи видове риби, които днес са на ръба на изчезването. Въпреки че те
са надживели динозаврите, в днешно време есетрите са сред най-застрашените
животни според Червеният списък на Международният съюз за защита на
природата (IUCN1).
Басейнът на река Дунав запазва някои от най-важните есетровите
популации в света, а Румъния и България са последните държави с
жизнеспособни диви популации в Европейския съюз. Дунавските есетри играят
важна роля като индикатори за здравето на екосистемите. Те живеят предимно
в Черно море, мигрират нагоре по река Дунав и други големи реки, за да
хвърлят хайвера си. До 19-ти век, гигантски есетрови риби са стигали до
Германия и са били важен ресурс за много рибарски общности. Но днес, пет от
шестте местни вида в река Дунав, са посочени като критично застрашени, и
тенденциите за всички видове са намаляващи.
Вид

Статус и тенденция (според IUCN)

Acipenser
gueldenstaedtii

Руска есетра или Дунавска
есетра

Критично застрашен

Намаляваща

Acipenser
nudiventris

Шип

Критично застрашен

Намаляваща

Acipenser ruthenus

Чига

Уязвим

Намаляваща

Acipenser stellatus

Пъструга

Критично застрашен

Намаляваща

Acipenser sturio

Европейска
Атлантическа есетра

Критично
застрашен
(изчезнал в Долен Дунав)

Намаляваща

Huso huso

Моруна

Критично застрашен

Намаляваща

1

(изчезнал в Долен Дунав)

или

IUCN (2010). Есетровите риби по-критично застрашени от всяка друга група видове. International news

release, 18 March 2010. http://www.iucn.org/?4928/Sturgeon-more-critically-endangered-than-any-othergroup-of-species

3

Загубата на местообитания и места за хвърляне на хайвер са основната
причина за намаляванe на популацията на есетровите риби. Наред с това
незаконният риболов е утежняващ фактор и е основната пряка заплаха за
оцеляването на дунавските есетрови риби. Въпреки националните забрани за
риболов на есетри в Румъния и България, незаконният улов продължава да се
практикува. Заради дългият жизнен цикъл и късна зрялост, есетрите са
особено уязвими на прекомерна експлоатация, а запасите се възстановяват
изключително бавно. В региона все още се наблюдават случаи на незаконна
търговия с месо и хайвер. Причините за това са високата икономическа
стойност на тези продукти - особено на хайвера - недостатъчни алтернативи за
генериране на доходи в рибарските общности, слабости в правоприлагането и
политическа воля, обща липса на осведоменост и информация.
Проектът LIFE "Съвместни действия за повишаване на осведомеността
относно свръхексплоатацията на дунавските есетри в Румъния и България",
целеше да намали свръхулова на есетрови риби и незаконната търговия, за да
се осигури дългосрочното оцеляване на тези видове. Есетрите имат висока
икономическа стойност и са още по-ценни за естествените екосистеми.
Проектът се реализира в периода от юли 2012 г. до септември 2015 г., с
активното участие на важни заинтересовани страни в региона, по-специално
рибари, правоприлагащите органи, вземащи решения и производители на
есетрови продукти. По време на проектът се събраха изключително ценни
познания за проблемите, свързани с прекомерния риболов, незаконната
търговия и недостига на правоприлагането, което голямо разнообразие от
знания ще се използва в по-нататъшните консервационни дейности по
поречието на р. Дунав.
Този документ обобщава дейностите и резултатите от проекта, обяснява
иновативни подходи и представя поуки и изводи, извлечени от прилагането му.
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2. Обобщение на дейностите по проекта и резултатите
Проектът се фокусира върху различни заинтересовани групите, които
имат голямо влияние и отговорност за успешното опазване на есетровите риби
от бракониерството и незаконната търговия в България и Румъния:


местните рибарски общности по поречието на Дунав;



правоприлагащи органи;



хора на управленски нива вземащи решения;



компании, произвеждащи есетрови риби и/или продукти от тях.
В допълнение, в дейностите по проекта участваха научни експерти, важни

регионални

и

международни

институции,

други

неправителствени

организации, медии и широката общественост.
Работа с рибарските общности
Работата с рибарските общности бе особено важна за успеха на проекта, но
беше и голямо предизвикателство. Рибарите, които традиционно разчитат на
река Дунав за препитание, се оказват извън закона по отношение на риболова
на есетрови видове. И в двете държави не са отчетени съответните жизнени
нужди на местните общности, след като бяха наложени националните забрани
за улов на есетри и не са предлагани форми на компенсация или друга помощ,
за да се предотврати бракониерството. Следователно, незаконния риболов все
още се случва и много рибари се чувстват изоставени, недоверчиви и имат поскоро негативни нагласи към мерките за опазване.
Поради тези причини беше изработен много специфичен и иновативен
подход за този проект: есетрови адвокати. Тези членове на екипа по проекта са
действали като лични комуникатори, които редовно посещаваха населени
места, където есетрите са важна част от живота на общностите и изградиха
контакти с рибари. В директно взаимодействие, те информираха рибарите за
есетрите, заплахите, пред които са изправени, въздействието между риболова и
5

законовите ограничения, и отговаряха на въпроси от страна на рибарите. От
друга страна, те научиха за проблемите на рибарите, техния живот и труд,
техните нагласи, опит и предложения по отношение на есетрите. Есетровите
адвокати повишават разбирането на нуждите от опазване на есетрите в
рибарските общности, но също така постигнаха далеч по-добро разбиране на
ситуацията и мотивите на рибарите. Натрупаните знания ще подпомогнат
последващата консервационна работа. Като цяло, в хода на проекта са
осъществени повече от 700 лични контакти с рибарите в над 30 населени места.
Друг важен компонент на проекта е подкрепа за рибарските общности в
идентифицирането на алтернативи за генериране на доходи, които биха могли
да запълнят празнините, причинени от забраните за улов на есетри. В 14
работни срещи в рибарските общности, с общо 250 участници, бяха обсъдени
възможни източници на доходи и конкретна информация за потенциалните
възможности за финансиране (например наличието на съответните финансови
инструменти на оперативните програми на ЕС за селското стопанство и за
рибарството) и при какви условия да ги получат. Семинарите бяха посрещнати
с голям интерес. В някои населени места, рибарите имаха много ясни идеи за
инвестиции, които биха могли да им помогнат за увеличаване на печалбите,
подобряване на услугите, или създаването на малки местни фирми (например в
областта на туризма, производство на местни продукти или за преработка на
риба). В други обаче все още не виждат ясни перспективи. Екипът на проекта
подпомогна подготовката и регистрацията на рибарско сдружение в гр.
Никопол (България), което е предпоставка за кандидатстване по някои
механизми за финансиране.
Една успешна демонстрационна дейност за създаване на алтернативен
поминък е обучението на рибарите в мониторинг на есетровите популации. В
българското рибарско селище Ветрен, експерти обучиха шестима рибари от
рибарското сдружение "Ветрен 396" на техники, прилагани в мониторинга на
есетровите популации. Включването на рибарите в опазване на есетри, ги кара
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да се чувстват лично обвързани с процеса, като в същото време, рибарите
придобиват практически умения, които могат да бъдат от полза за

©WWF

изследователски или природозащитни дейности.

Практическо обучение на рибари в с. Ветрен

Измерване на уловена по време на обученията чига
(Acipenser ruthenus)

Работа с правоприлагащите органи
Една много важна целева група по проекта бяха институциите, отговорни
за контрола на всички аспекти по опазване на есетровите риби - риболов,
аквакултури и търговия (Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури,
Гранична полиция, Агенция „Митници“, Българска агенция по безопасност на
храните и т.н.). Интересът на съответните институции в проекта беше
определен още във фазата на кандидатстване на проекта и се демонстрира с
писма за подкрепа за проектното предложение. Властите заявиха силна нужда
от консолидация на теоретичното и практическото обучение за повишаване на
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техните възможности и за по-доброто сътрудничество с други национални и
международни органи, за да се постигне по-ефикасен контрол.
Този интерес се видя и по време на проекта. В семинарите и
практическите обучения на национални и международни експерти участваха
общо 135 участници от 25 различни агенции, по-голямата част от двете страни
в проекта, но и от съседните Сърбия, Молдова, Украйна и Турция. В семинарите
- един в България и един в Румъния - информация беше предоставена от
национални и международни експерти. Бяха дискутирани теми за състоянието
на есетровите риби, производство на аквакултури, търговията с хайвер,
законодателството

и

неговото

прилагане

и

междуведомственото

сътрудничество. Семинарите се проведоха в рамките на един ден, а на
следващия бяха организирани работни срещи за по-задълбочено практическо
обучение, консултации и дискусии. Работните групи бяха разделени в
зависимост от компетенциите на съответните представители на институциите.
Първата група бе от експерти на Агенция „Митници“, Българска агенция по
безопасност на храните

и ОД МВР и СДВР, като по време на работата на

групата бе поставен акцент върху търговията с хайвер, процедурите за
прилагане на CITES2 за документиране и етикетиране на хайвер, начините за
измами и контрабанда. Във втората група бе наблегнато на идентификацията
на есетрови видове, биология, екология и изследвани, като тук се включиха
представители на ИАРА, Гранична полиция, МОСВ и други заинтересовани
страни. Срещите бяха интерактивни и участниците споделиха въпросите и
трудностите, както и опит и практически предложения със служители от други
агенции и страни, а и установяваха контакт с колегите си чрез упражнения за
работа в екип.

2

Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - www.cites.org
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Бяха разпространени и материали с целенасочена информация на
румънски и български език, за да подпомогне работата на правоприлагащите
органи. Ключов елемент е цялостния наръчник, който компилира всички теми,
свързани с есетрите и хайвера (например идентификация на различни
есетрови риби, размер на полово зрелите риби, законовите изисквания за
търговията с хайвер, списъци на CITES за етикетиране на хайвера и т.н.) и
представя

сложни

въпроси

и

практическа

информация

по

ясен

и

последователен начин. Търсенето на 2000-те копия, които бяха произведени,
беше голямо и е окуражаващо да видим, при посещения в офисите на
правоприлагащите органи, че наръчниците са там и очевидно са в употреба.
PDF файлове на наръчника на румънски и български са достъпни тук:
http://danube-sturgeons.org/bg/materiali/pechatni-materiali/

Работа с управленски нива
Хората, вземащи решения на управленски нива, са изключително важна
заинтересована страна. Те са отговорни за приемане на законодателството
относно

опазването

на

есетрите,

определянето

на

приоритетите

(т.е.

бракониерството на есетрови риби и незаконната търговия с техните продукти
като тежко престъпление), определяне на санкции (за да се гарантира, че
престъпленията срещу диви животни получават наказания, които отговарят на
тежестта на престъплението) и одобряващи бюджети (например за мерките за
защита,

научни

изследвания,

в

областта

на

правоприлагането

и

разследванията).
Националните управленски нива - от лицата, отговорни за вторично
законодателство до заместник-министри - активно участваха в различни
дейности по проекта, като се започне с интервюта за оценка на изходното ниво
(за да се определи нивото на знанията и информираността на целевите групи в
началото на проекта) и лични срещи, помощ при работата с рибарите или с
правоприлагащи органи, участие в семинари, кръгли маси, управителния съвет
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на проекта и пресконференции. На регионално и европейско равнище,
управленските нива, са били информирани за проекта чрез срещи, събития и
мрежите на ICPDR3 (Международна комисия за опазване на река Дунав) и
EUSDR4 (Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион), както и по
време на събития на Европейската комисия.
В допълнение, информационните материали бяха разпространени и сред
хората на управленски позиции, които бяха информирани за проекта и
проблемите на есетровите риби.
Отделно от и в сътрудничество с този проект, работната група „Дунавска
есетра“5(основана през 2012 г.) и нейните членове бяха много активни в
привличане на вниманието на вземащите решения за опазване на есетрите.
Една дейност, която беше планирана като част от проекта - среща на
високо равнище на представители от дунавските държави за подписване на
съвместна декларация - ще бъде вградена в министерската среща на ICPDR
през 2016 г. Беше преценено, че така ще се постигне по-голямо въздействие,
отколкото ангажиране на политиците да подпишат отделен документ. Срещата
обаче ще се случи извън времевата рамка на проекта.
Работа със стопанствата за производство на есетри и есетрови
продукти
Предприятия за производство на есетрови риби, търговия, преработка или
износители на хайвер представляват потенциална заплаха за есетровите риби,
ако не работят изцяло съгласно CITES и регламентите на ЕС6, особено в
страните с диви есетрови популации. Не трябва да се допуска производителите
3

International Commission for the Protection of the Danube River - www.icpdr.org

4

EU Strategy for the Danube Region - www.danube-region.eu

5

Danube Sturgeon Task Force - www.dstf.eu

6

особено на Регламент (ЕО) № 338/97, Регламент № 865/2006 на Комисията, и техните изменения и
допълнения
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на есетрови продукти да улавят незаконно диви есетри или да взимат диви
екземпляри за разплод от реката, както и да въвеждат неестествени хибриди
или не-местни видове в дивата природа. Освен това, фирмите трябва да се
въздържат от представяне на хайвер, който е незаконно добит от диви есетри
на пазар, като, например, го представят като хайвер, законно "отгледан в
стопанство".
Освен това, тези дружества са пряката връзка с потребителите и са в
състояние да информират за правните разпоредби и да предпазят клиентите от
несъзнателно закупуване на немаркиран – и по този начин незаконен – хайвер.
Поради всички тези причини, беше създаден Етичен кодекс, обясняващ
тези заплахи и предлагащ подходящи мерки. Четири фирми в Румъния и
четири фирми в България официално подписаха настоящия етичен кодекс,
като по този начин се ангажираха да следват тези препоръки и изрично
обявяват спазването на разпоредбите и прозрачността в дейностите си, за да се
избегне заплахата за дивите есетрови риби. Това е първата важна стъпка за
гарантиране на устойчива промишленост при производството на есетри, от
които ще се възползват дивите есетри и регионалната икономика.
Важно е хайверената промишленост да разбере критичното състояние на
есетровите популации и значението на законовите изисквания за търговия с
хайвер, особено задължителните CITES етикети със специален код за
определяне на произхода на продукта, за да разграничава законния от
незаконния хайвер. Затова бяха произведени брошури на румънски и
български език, както и на английски, френски, италиански и немски език.
Този информационен материал бе раздаден на фирми в Румъния и България,
както и на международни производители и търговци на най-голямото в света
изложение за риба и морски продукти с повече от 25 000 посетители от 150
страни, провеждано в Брюксел. Всички информационни материали също са на
разположение

на

сайта

на

проекта

http://danube-

sturgeons.org/bg/materiali/pechatni-materiali/
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Работа с други групи от заинтересовани страни
В допълнение към многото дейности по проекта, насочени към различни
заинтересовани страни, годишните кръгли маси, осигуриха активното участие
на важни действащи лица, като например: национални научни институции или
други неправителствени организации. В много ангажирани дискусии, бяха
разменени информация и опит за дейности и резултати по проекта и беше
споделена обратна връзка и предложения, включени в проекта.
Специален управителен съвет с представители от различните национални
заинтересовани

страни

и

един

международен

експерт

от

TRAFFIC7,

подпомагаше екипа на проекта като много важна консултативна комисия, и
при необходимост, значителна подкрепа в много дейности по проекта, като
създаване на контакти, провеждане на лекции в работни срещи, даване на
обратна връзка за информационни материали и други документи.
Работата в мрежа с други национални и международни проекти или
институции - като например ICPDR, EUSDR, работна група „Дунавска есетра“ и
Световното общество за опазване на есетрите8 – бяха много полезни за
достигане до актуална информация, нови открития, обсъждане на идеи и
стратегии и развитие на съвместни начинания.
Работа с медиите и широката общественост
Тъй като обществения интерес и загриженост са важни за опазването на
природата, медиите бяха информирани пряко и взимаха участие в опазването
на есетрите – чрез над 20 национални и международни съобщения за пресата,
пет пресконференции, три журналистически пътувания и многобройни
разговори с журналисти.

7

TRAFFIC - the wildlife trade monitoring network; www.traffic.org

8

World Sturgeon Conservation Society (WSCF) - www.wscs.info
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По-впечатляващите събития, като регионалното турне Жив Дунав,
B'estfest и Rowmania в Румъния, Часът на Земята в България, представиха
проектът

пред

заинтересованата

общественост,

подкрепени

от

четири

надуваеми есетри в реални размери, които привличаха вниманието върху
опазването на есетровите видове.
Телевизионен клип, излъчен в много местни телевизионни канали и кина,
наречен "Невидимата риба" илюстрира как би изглеждал светът за местните
рибари ако изгубим есетрите. Всички информационни материали също са на
разположение

на

сайта

на

проекта

http://danube-

sturgeons.org/bg/materiali/video-galeriya/
Осем цветни информационни табла, монтирани на ключови места за
проекта - в рибарски селища, при фериботните пристанища, офиси на
изпълнителни агенции и музеи в Румъния и България, предлагат основна,
добре подготвена информация за есетровите риби и заплахите, пред които са
изправени.
Основен инструмент на проекта е сайта на английски, румънски и
български език, който има 1 000 посещения на месец и предоставя редовно
актуализирана информация за дейностите по проекта и други актуални
новини, информация за есетрите, както и копия на всички информационни
материали, произведени по проекта в PDF формат. Интернет страницата
http://danube-sturgeons.org/bg/ ще бъде активна най-малко до 2020 г. и ще
продължи да бъде източник на информация за есетровите риби и работата на
WWF по тяхната защита.
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3.

Познания

и

нагласи

на

заинтересованите

страни

по

отношение на опазването на есетрите. Изводи от проведените
анкети
В началото на проекта, както и в неговия край, бяха проведени интервюта
на базата на подробни въпросници. Те бяха проведени с ключовите
заинтересовани страни, за да се оценят техните знания, информираност и
нагласи за есетровите риби, техния статус и опазване. Това е добра отправна
точка за свързване на целевите групи с проекта и да се вникне в гледните
точки, трудностите и т.н. В края на проекта интервютата позволиха оценка на
промените в следствие на работата на екипа.
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Брой на представителите на целевите групи, интервюирани в началото и края
на проекта:
2013

2015

общо
Румъния

България

Румъния

България

Рибари

122

31

28

33

30

Правоприлагащи органи

67

22

6 (от 22)

19

20

Управленски нива

14

5

2

5

2

Компании

8

3

1

0

4

В допълнение, 1000 лица от широката общественост, бяха интервюирани в
началото на проекта чрез стандартизирано допитване по телефона. 500
селектирани

респонденти

в

Румъния

и

в

България

представляват

представителна извадка от населението на двете страни. Тази по-голяма
картина за осведомеността в двете държави позволи по-добро разбиране и
корекция на планираните комуникационни дейности.
Рибарите
-

Риболовът се възприема като по-важен източник на допълнителни
доходи;

-

Познанията на рибарите за есетровите риби са се увеличили, както във
връзка със законодателството, така и за биологията на видовете;

-

Броят на рибарите, които мислят, че бракониерството е проблем се е
увеличил значително;

-

Информираността за основните заплахи за есетрите се е увеличила, но
има разминаване между това, което рибарите и експертите от
контролните органи отбелязват като основни заплахи: докато рибарите
15

споменават

най-често

замърсяването,

то

институции

предимно

споменават разрушаването на местообитанията;
-

Много повече рибари се съгласяват, че улова с кърмаци и целевия улов
на есетрови риби са заплаха и далеч по-малко вярват, че риболовът в
общия случай не е заплаха;

-

Познанията за забраната за улов на есетрови риби се е увеличила леко и
отношението към забраната е много по-положително, отколкото през
2013 г.;

-

Преобладава мнението, че бракониерството на есетри се случва заради
високата цена на хайвера и месо им, както и заради липсата на качествен
контрол;

-

Увеличава се броят на рибарите, които изразяват недоверие

в

институциите, но и все повече рибари биха подпомогнали работата на
властите, ако са убедени, че контролните органи също спазват закона;
-

Все повече рибари искат да се включат в природозащитни дейности и
биха опитали различни източници на доходи;

-

В края на проекта, рибарите изразяват много по-голяма готовност да
защитят есетровите риби чрез различни конкретни начини чрез които да
се намали и отрицателното въздействие на риболовните дейности;

-

Рибарите, смятат че са добре информирани относно есетровите риби и
законодателството, като се наблюдава явно увеличение в България;

-

Голямата част от рибарите се чувстват по-добре информирани, в
следствие на

проекта и го оценят високо и биха искали подобни

дейности да продължават;
-

Като цяло рибарите са добре запознати със забраната за улов на есетри,
но отношението на българските и румънските рибари се различава.
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Правоприлагащи органи
-

Резултатите от изследването показват, че служителите в изследваните
организации са с опит и са добре запознати с особеностите на есетровите
риби, както и с проблемите, които стоят пред опазването на
застрашените видове. Нещо повече, съществено се е повишил делът на
агенциите, които демонстрират висока степен на ангажираност към
проблема с опазването на есетрите в сравнение с 2013 г.;

-

Резултатите от проучването показват, че служителите от анкетираните
агенции са опитни и запознати с особеностите на есетрови риби, както и
с проблемите на тяхната защита;

-

Почти всички са съгласни, че есетрите трябва да бъдат защитени и сочат
забраната като най-полезен инструмент за защита на есетровите риби и
искат тя да продължи. Също така мнозинството смята търговията с
хайвер и месо за проблем;

-

Освен това, налице е ясно увеличение на дела на агенциите, които
показват високо ниво на ангажираност по въпроса за опазването на
есетрите в сравнение с 2013 г. По-голям брой правоприлагащи органи
приоритизират необходимостта от ефективен контрол на риболова на
есетри и търговията с хайвер, с тенденция по-ясно изразена в България,
където три пъти повече смятат, че е от голямо значение. През 2015 г. е
имало 100% съгласие с твърдението "В моята работа, аз мога да
допринеса за опазването на есетрите", което не е било така изразени в
началото на проекта;

-

Основен извод от изследването е, че институциите имат по-голям
интерес да работят заедно и по-интензивно за защита на есетрите, както
помежду си така и с неправителствения сектор;

-

Един от основните проблеми, според контролните органи, който пречи
на опазване на есетрите и контрола на търговията с хайвер, е
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недостатъчния капацитет и липсата на финанси за по-чести проверки.
Представителите на запитаните институции смятат, че повишаването на
средствата за контрол ще доведе до справяне с проблема;
-

Всички респонденти оценяват информацията, предоставена от проекта
като много полезна и важна. Всички български и 85% от румънските
анкетирани са заявили, че се чувстват по-добре информирани. Ето защо
95% в България и 90% в Румъния казват, че искат дейностите по проекта
да продължат. Повечето от тях препоръчва продължаване на семинарите
и обменът между различните институции, както и медийна кампания за
информиране на широката общественост. Някои от анкетираните също
така изрично посочиха необходимостта да се информират и ученици за
опазване на есетровите риби.
Хора на управленски нива

-

Интервюираните хора на управленски нива в двете страни са добре
запознати с есетровите риби и мерките за опазването им, с някои
пропуски в познанията за законодателството;

-

И в двете страни анкетираните смятат, че забраната трябва да продължи,
но споменаха необходимостта от по-нататъшни научни изследвания за
оценка на есетровите популации, както и за компенсации за рибарите. Те
смятат зарибяванята, като важна мярка за защита на есетрите след 2016
г., както и ограничавания на количеството и размера на есетрите, които
могат да бъдат уловени, след изтичане на забраната;

-

Всички респонденти смятат есетровите риби, като важна част от
биологичното разнообразие и са готови да помогнат за тяхната защита;

-

Всички респонденти оценяват проектните дейности високо и пожелаха
те да продължат. Най-силно те оцениха личните срещи с екипа на
проекта, наръчниците и интернет страницата;
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Компании за производство на есетрови продукти
-

Осведомеността на фирмите, в двете страни, по отношение на есетрите и
правна защита е доста добре развита. И в двете страни, те смятат, че
забраната трябва да продължи, но споменават необходимостта от понататъшни научни изследвания, за да се оценят есетровите популации;

-

Основните проблеми на опазването на есетрите, които компаниите
идентифицираха са корупцията, бракониерството, лошо правоприлагане,
както и липсата на държавна подкрепа за развитие на аквакултурите;

-

С изключение на един запитан, всички фирми считат незаконния
риболов и търговията за тежък проблем;

-

Попитани какво трябва да се направи, за да се постигне по-добра защита
на есетрите, компаниите предлагат редовни зарибявания и намиране на
алтернативни икономически възможности за местното население в
районите, където бракониерството продължава;

-

Половината от анкетираните признават отговорността на стопанствата за
аквакултури да защитят есетровите риби и са съгласни, че аквакултурите
могат да помогнат на дивите популации. Всички са готови да
предприемат

стъпки

за

подобряване

на

защитата

на

есетрите,

включително застъпничество, сътрудничество с органите за контрол на
бракониерството, участие в зарибяване и предоставяне на устойчиви
продукти, произведени и представени на пазара съгласно националното
и международно законодателство.
Широката публика
-

И в двете целеви страни по проекта, 59% от интервюираните граждани са
наясно какво са есетрите. Почти всички от тях ги идентифицираха като
риби, но много по-малко знаят, че те са източник на черен хайвер, а още
по-малко са отговорите, че живеят в река Дунав или че са застрашени;
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-

Повече от половината от румънците и българите биха искали да яда месо
и хайвер от есетрови риби, ако имат такава възможност. Далеч повече
българи никога не са яли хайвер/месо от есетри в сравнение с
румънците, обаче 15% от българите и 32% от румънците са яли черен
хайвер през предходната на изследването година (2012);

-

Обществеността в България изглежда по-информирана за разликата
между легалния и нелегалния хайвер, особено около правните
изисквания за етикетиране. Като цяло, знанията трябва да се подобрят,
тъй като по-голямата част от потенциалните потребители отговориха, че
не могат да разпознаят легалния и нелегалния хайвер.
4. Важни поуки
Рибарски общности



Въвличането на рибарите е много важно за трайния успех в
опазването на есетрите
Рибарите са хората, които са най-близо до обекта на защита, есетровите

риби. Целият живот на много от тях е обвързан с река Дунав и рибата в нея. Те
познават добре жизнения цикъл, изискванията и местообитанията на есетрите.
Те са на терен и наблюдават какво се случва по отношение на заплахите.
Изключително важно е да се спечели интереса и разбирането на рибарите, да
се създаде ангажираност за опазване на есетровите риби. Това може да се
развие чрез активно включване на рибарите в проучвания на есетри и
прилагане на мерки за опазването им.
В България WWF изпълни проект за мониторинг на есетри като
допълнение към LIFE проекта (финансиран от Оперативна програма „Околна
среда“), с което силно привлече вниманието на рибарските общности. Поради
интереса си към прилаганите научни методи местните рибари бяха много поотворени за дискусии с есетровите адвокати за опазването на есетрите.
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Като малка демонстрационна дейност в рамките на LIFE проекта, рибари
от село Ветрен (България) бяха обучени в прилагане на методиката за
мониторинг на есетрови риби, за да бъдат запознати с потенциалните ползи,
които могат да имат от проучването на есетри, вместо от техния улов. С тези
умения те ще могат да генерират приходи като предлагат услуги си в бъдещи
проекти за мониторинг и проучване. В допълнение, рибарите, които участваха
в дейностите по опазване на есетрите показаха повече добросъвестност и подобро лично отношение към есетровите риби. Те не просто гледат на есетрите
като на ресурс, а разбират нуждата от регенериране на запаса и са склонни да
освобождават случайно уловени есетри за да дадат възможност на популациите
им да се възстановят.
В Румъния по LIFE проекта се работеше в тясно сътрудничество с проект
за зарибяване и мониторинг (изпълняван от университета в Галац и
финансиран от Оперативна програма „Рибарство“). Това улесни създаването на
контакти с рибарите, за да ги ангажира в проекта.
Ясно е, че включването на рибари в изследователски дейности трябва да
се наблюдава отблизо, за да се гарантирано, че научните дейности няма да се
използват за прикриване на бракониерство.


Работа с рибарите трябва да е основана на дългосрочен
ангажимент
Беше трудно, особено в началото на проекта, да се преодолее

подозрителността и да бъдат осъществени връзки с рибарските общности. За
достигане до рибарите бяха нужни много усилия, време и търпение от страна
на есетровите адвокати. Понякога бяха необходими повече от 2 или 3
посещения, за да бъде спечелено желание за разговор. Ясно е, че не е
достатъчно да се ходи в рибарско селище от време на време, а е нужен редовен,
по-дълъг престой в течение на няколко години, за да се изгради доверие и да
бъдеш приет като събеседник.
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Работата с рибарите трябва да се основава на доверие, открити
отношения и двупосочна комуникация
За да се преодолеят трудностите в началото бяха приложени различни

подходи. В някои случаи директният подход беше успешен, в друг, членове на
рибарските асоциации „отваряха вратите“ на общността или контактите с
рибарите се установяват с помощта на местни органи на изпълнителната
власт (особено голяма помощ оказа Изпълнителната Агенцията по рибарство и
аквакултури), които влияят на общественото мнение. Доверието беше от
съществено значение за работата на есетровите адвокати, но често не се
печелеше лесно. В някои ситуации след осъществяването на първоначални
канали на комуникация губехме връзка с общностите по неизвестни причини.
Най-затворените общности бяха тези от делтата на р. Дунав в Румъния, където
комуникацията беше много трудна. Тъй като есетрите са концентрирани там,
местните рибари имат усещането, че запасите са все още достатъчни и есетрите
нямат нужда от стриктна защита (докато нагоре по Дунав жестоката ситуация е
много по-очевидна за рибарите). Още повече, че общностите от делтата
загубиха най-много след въвеждането на забраната за улов, едновременно по
отношение на препитание и гордост. Много от тях почти за една нощ се
превърнаха от най-уважаваните рибари, които улавят тези големи и
интелигентни риби, в бракониери.

В повечето случаи есетровите адвокати

успяваха да установят добри до отлични работни отношения и да бъдат приети
като

събеседници

и

източници

на

информация.

Рибарите

оценяваха

двупосочната комуникация при подаването на информация и отговори на
специфични въпроси, но и това, че техните мнения и оплаквания бяха вземани
сериозно. Важно е да се покаже, че интересът е насочен не само към есетрите,
но и към проблемите на рибарите. Оттук следва, че трябва доколкото е
възможно да се предприемат конкретни спомагателни дейности (улесняване на
диалога с властите, предлагане на помощ за проектни предложения и др., за да
се увеличат средствата за препитание на рибарските общности и т.н.)
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Есетровите адвокати могат да преодолеят пропастта между
рибарите и институциите
Есетровите адвокати могат да бъдат важна връзка между различните

заинтересовани страни и да улеснят взаимното разбиране и приемане. Те
разбират положението на рибарите, но и нужните мерки за контрол и защита.
Тази роля може да се използва активно, например чрез събирането на
представители на изпълнителната власт или експерти по есетрите видове на
срещи с рибарите, което може да доведе до по-добро възприемане сред
рибарските общности на процедурите по прилагане на резултатите от
проучванията (т.е. за критичния статус на есетрите) и нуждите от опазване. И
обратно, агенциите могат да адресират по-добре трудностите с рибарските
общности в процеса на контрол и учените биха имали полза от практическите
знания на рибарите.


Рибарските общности се нуждаят от повече практическа
подкрепа, за да развият алтернативни източници на доход
Трудното препитание и липсата на платени работни места са общ проблем

в много риболовни зони по поречието на р. Дунав. Тази трудна икономическа
ситуация е основен двигател за законна и незаконна свръхексплоатация на
рибните запаси. Затова е спешна нуждата рибарските общности да бъдат
подкрепени активно в увеличаването на печалбите от техните продукти или в
отварянето на възможности за алтернативни доходи, като по този начин да се
намали зависимостта от риболова на есетри. Тази помощ трябва да отговаря на
конкретната ситуация и ниво на познания на рибарите и да обяснява
възможностите по прост и ясен начин като се опита да използва техния език.
Поради

сложните

технически

насоки

за

финансиране,

правните

и

икономически въпроси, които трябва да бъдат взети под внимание, често,
рибарите не могат да кандидатстват успешно за финансиране. Затова на всички
етапи трябва да бъде осигурено ориентиране и активна подкрепа – от
проучване на възможности и избор на подходящи варианти за финансиране до
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проверката на критериите за допустимост, развиването на бизнес и
маркетингови планове, попълването на формуляри и т.н.


Алтернативните доходи в рибарските общности трябва да се
развиват въз основа на местните дадености и ситуация
Наличието на природни ресурси и традиционни дейности, трябва да бъде

оценено преди да се правят опити за започване на алтернативен, устойчив
бизнес. Възможностите са много различни в различните области и могат да се
простират от международен екотуризъм (напр. в делтата на р. Дунав) до местен
туризъм и гастрономия, директна продажба на риба или рибни продукти, за да
се постигне добавена стойност, както и производство и продажба на
традиционни стоки като мед, мармалад, тръстикови или кожени продукти.
Възможностите, финансовите критерии и последствия трябва да бъдат
анализирани и да са основа за развитие на екологично и икономически
стабилни и надеждни бизнес планове.


Трябва

да

се

отчетат

и

социално-икономическите

обстоятелства
При подпомагането на рибарските общности в изграждането на
алтернативни

източници

на

доход,

местните

социално-икономически

обстоятелства трябва да бъдат взети предвид, за да се постигне дългосрочен
положителен ефект едновременно за общностите и за есетрите. Риболовът на
есетри в миналото е бил не просто източник на доходи, но и на гордост и
заетост. Всичко това трябва, в най-добрия случай, да се замени с алтернативни
дейности. Новите възможности за работа трябва да са интересни за рибарите и
да им осигуряват приход, активност и уважение в обществото.


Важна

е

специалната

подкрепа

за

младите

членове

на

рибарските общности
По време на работата с рибарите по LIFE проекта стана явно, че на
младите хора в рибарските селища им е изключително трудно да видят
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алтернатива на начина си на живот. Според непотвърдена информация,
получена от екипа на проекта, младите членове на общността в Дунавската
делта в Румъния използват нелегални методи за бракониерство на есетри (като
електрически устройства). Докато по-старите рибари изглеждат много поотворени за развитието на други източници на доход, то по-младото поколение
(често ниско образовано) изглежда по-малко склонно да се занимава с нещо
различно от риболов. Затова на младите хора в рибарските общности трябва да
се обърне специално внимание. В България

забелязахме, че младите хора

проявяват голям интерес към опазването на есетрите и получихме искания от
няколко училища по Дунав за експертиза и информация.

©Rumen Dobrev
Български рибари на р. Дунав

Правоприлагащи институции


Задълбочените и прозрачни проверки от правоприлагащите
институции са от съществено значение
За да се прилагат законовите изисквания ефективно, правоприлагащите

органи трябва да контролират риболова, дейността на есетровите ферми за
аквакултури и търговията с есетрови продукти редовно и щателно. Освен това
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те не трябва да разчитат само на привидно коректната документация
(например CITES етикети за хайвер; отчитане на производството на
аквакултурите), но и да имат предвид измамите и фалшификациите, да
прилагат подходящи методи за проверка както в случай на съмнение, така и на
случаен принцип (например генетични или изотопни анализи на хайвер за
определяне на произхода му; определяне на вида и възрастта на животните за
развъждане в съоръженията за аквакултури, за да се провери дали
докладваните производствени обеми са правдоподобни). Много са важни
прозрачните процедури, които да гарантират коректната обработка на всички
случаи, както и повишаването на одобрението и доверието в правоприлагането.


Трябва да се подсигурят адекватни ресурси и ефикасни
процедури
Правоприлагащите институции трябва да могат да прилагат най-

ефективните

процедури

и

методологии

за

контрол

и

разследване.

Предпоставка за това е наличието на достатъчен човешки ресурс, оборудване и
финансови средства, което често е проблем според някои длъжностни лица.
Редовният мониторинг на прилаганите протоколи и процедури е необходим и
трябва да бъде следван от адекватно адаптиране на текущите процеси. Да
включва обратна връзка от засегнатите страни, за да се повиши одобрението
към мерките за контрол, премахването на пропуски или дефицити, както и на
припокривания и конфликти с други институции.


Необходимо е допълнително и по-редовно изграждане на
капацитет
В рамките на обратната връзка за информационните дейности по този

проект от страна на членовете на Управителния съвет, както и в крайното
оценяване, контролните органи често подчертаваха необходимостта от повече
работни групи и семинари за обучение, каквито са предвидени в LIFE проекта.
Необходими са още редовни семинари за разширяване и консолидиране на
знанията и уменията, информиране за последните тенденции при незаконните
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дейности и методите за контрол и разследване, да се достигне до повече и нови
служители. В институциите има малко обучения и дейности за развитие на
персонала, така че специфичните въпроси, като тези в настоящия проект, не
могат да бъдат покрити вътрешно.


Необходимо е по-целенасочено изграждане на капацитет
Друго мнение, изразено от институциите, е за силната нужда от по-

целенасочено информиране. Различните институции имат много различни
отговорности и следователно служителите трябва да получават специфична
информация и компетенции. Обученията трябва да бъдат съобразени с
изискванията на всяка отделна структура и да отговарят на специфичната им
експертиза, предмет на дейност, условия на труд и процес на работа.


Координацията

и

сътрудничеството

между

националните

агенции трябва да се подобри
И в Румъния и в България доста голям брой различни институции
отговарят за прилагането на законодателството свързано с есетровите риби и
хайвера. Представители на правоприлагащите органи заявиха, че има
значителна липса на сътрудничество между отделните органи и много от тях не
са наясно с компетенциите на други институции. Припокриването и
пропуските

в

отговорностите

са

доста

често

срещан

проблем.

Дори

официалните искания на други национални агенции понякога се пренебрегват
или отхвърлят. Тази липса на координирано правоприлагане е сериозна пречка
пред ефективния контрол и мерки за защита, а по-голямата синхронизация и
сътрудничество - включително с прокуратурата и съдебната власт - трябва да
бъде приоритет за всички заинтересовани страни.


Трансграничната

и

международна

координация

и

сътрудничество са от решаващо значение
Бракониерството и трафикът на диви животни са престъпления, които
често не са ограничени до националните територии. Есетровите риби живеят в
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международните води на р. Дунав и Черно море и са незаконно ловени в
повечето държави, а незаконната търговия с черен хайвер често включва
трансфер зад граница. Ето защо редовният обмен на информация (успешни
процедури, конфискувани стоки, методи за контрабанда или маршрути и т.н.) и
тясното сътрудничество със съседни страни (вкл. съвместни трансгранични
проверки и разследвания) са от съществено значение за успешната борба с тези
престъпления предвид размера, в който се случват.
Управленски нива


Честите реорганизации правят работата с управленските нива
трудна
Работата с хората, които вземат решения на национално ниво, е

проблематична, защото държавните служители в двете целеви страни доста
често биват заменяни и позициите се попълват от нови хора. Това означава, че
работата по информирането и въвеждането им в проблема трябва да започне
отначало. Ето защо работата по повишаване на осведомеността, на това ниво,
трябва да бъде продължена колективно със заинтересовани лица на ключови
позиции като Работната група „Дунавска есетра“ или Международната комисия
за защита на река Дунав (ICPDR).


Заинтересованите от темата медии и обществото могат да
насърчат вземащите решения
Въвличането на обществото и медиите може да бъде косвен метод за

спечелване интересът и подкрепата на управленските нива за опазването на
есетровите риби. Политиците на високо ниво обикновено са заинтересовани от
мнението на медиите, което може да бъде използвано в полза на есетрови риби
с помощта на задълбочена и широка медийна работа за повишаване на
обществената осведоменост в посока изтъкване на критично застрашения им
статус и голямата необходимост от действия.
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Трябва

да

получим

подкрепа

за

есетровите

риби

от

управленските нива на ниво ЕС и международните институции
Важно е да се обърне внимание на управленските нива на европейско и
международно

равнище

за

опазването

на

последните

жизнеспособни

популации есетрови риби в рамките на Европейския съюз. На първо място,
много правни въпроси, като например системата за етикетиране на хайвер, се
решават на ниво ЕС (например регламенти за търговия с диви видове) и са в
сила в държавите-членки (т.е. Румъния и България), а много от тях се прилагат
и от страните-кандидатки (напр. Сърбия ) и приоритетни страни в рамките на
Европейската политика за съседство (Украйна). В допълнение, ЕС и
международните институции имат важни панели, работни групи и срещи
(напр. Група за налагане на изпълнението в ЕС (създадена с Регламент (ЕО) №
338/97), Стратегия на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) или Международна
комисия за защита на река Дунав (ICPDR)), където вземащите решения
обменят информация и опит и са част от различни процеси на планиране
(например на Плана за управление на речния басейн на река Дунав). По този
начин, представителите на ЕС и организациите могат да влияят положително
и да подкрепят управленските нива на Национално ниво в региона на проекта.
Компании за развъждане на есетри и търговия с хайвер


Индустрията
надеждността

за
на

търговия
своите

с

хайвер

продукти

трябва
и

да

защитата

подобри
срещу

фалшифициране
Много фирми, които произвеждат, (пре-)опаковат и/ или продават хайвер
се оплакват от нелоялна конкуренция от страна на продавачите на незаконен
хайвер, който все още се предлага на много по-ниски цени в региона, или от
подправяне на етикетите. Следователно е в добрия интерес на сектора за
аквакултури да приеме по-строги политики при мерките за етикетиране/
проследяемост на тези, изисквани от закона (например, за да се гарантира, че
етикетите имат устойчиви на измами защитни функции). Това ще направи
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разпознаването на незаконните продукти далеч по-лесно - както за
правоприлагащите

институции,

така

и

за

търговците

на

дребно

и

потребителите - и следователно ще възпрепятства навлизането им на пазара и
ще подкрепи законната търговия.


Трябва да се повиши осведомеността на търговците на дребно
Докато производителите и международните търговци често са добре

информирани за законовите изисквания по отношения на търговията с есетри
и хайвер (макар и не дотам добре информирани за състоянието на дунавските
есетри), търговците на дребно не знаят за тях и не са наясно със
задължителните CITES етикети и кодове. Тъй като те са едновременно
купувачи и търговци на дребно и основна точка за контакт с потребителите,
трябва да знаят как да различават законния от незаконен хайвер, за да не
купуват или продават незаконни продукти, както и за да предадат тези знания
на клиентите си. Ето защо е много важно служителите в магазини, ресторанти,
кетъринг фирми и др. да са добре осведомени и да имат добри познания по
темата.


Необходимо е информирането на потенциалните потребители
на месо и черен хайвер
В телефонни проучвания сред широката общественост в България и

Румъния повече от половината от респондентите казаха, че биха яли есетрово
месо или хайвер, ако имаха възможност, но болшинството отбелязаха, че не
могат да правят разлика между легални и нелегални есетрови продукти. Това
показва големия брой потенциални потребители в проектните страни и ясната
нужда те да бъдат информирани за въздействието на незаконната търговия с
есетрови продукти и как тя да бъде избягвана. Очевидно е, че ако повече
потребители търсят информация от търговците на дребно, търговците ще
трябва да подобрят осведомеността и знанията на своя персонал. Важно е да се
отбележи, че потребителите оказват силно влияние върху пазара на
застрашени видове.
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Сертифицирането на есетрови продукти ще позволи вземането
на отговорни потребителски решения и поведе индустрията
към устойчивост
В момента за потребителите няма лесен начин за разграничаване между

законни и незаконни есетрови продукти, тъй като разчитането на CITES
етикетите често е трудно. Освен това, дори да е законно, производство на
есетрови продукти може да бъде неустойчиво. Сертифицирането, което
съществува за други аквакултури, позволява на потребителя да води пазара
към постигането на устойчивост и саморегулация на индустрията. Няколко
търговци и фирми проявиха интерес към такова сертифициране, особено с
оглед на самото разграничаване от сивата конкуренция.
5. Препоръки към страни с есетрови популации и държави
потребители
Ситуацията и проблемите в Румъния и България са до голяма степен
сравними с тези в други страни, където има есетрови популации. Незаконният
риболов и търговия са проблем в повечето от тях и са основна заплаха за много
есетрови популации.
Активното включване на рибарите в опазването на есетровите
риби е предпоставка за успеха на всяко усилие да се спре свръхуловът. Дори и
със системи за строг контрол на място, дивите есетрови риби едва ли могат да
бъдат спасени без подкрепа от рибарите. Въз основа на положителния опит от
този проект, силно може да бъде препоръчано използването на подходящи
лични комуникатори като местни "есетрови адвокати", които да спечелят
интереса и доверието на рибарите и да повишат одобрението им към мерките
за защита.
Може би, освен в Северна Америка,

бедността и липсата на други

източници на доход са основен двигател на незаконния улов и търговията с
есетрови риби. За да се постигне по-добра защита на дивите есетри,
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рибарските общности трябва да получават подкрепа в намирането
на задоволително препитание от законни източници чрез активна
техническа помощ, както и чрез адекватна финансова подкрепа. Формата на
подкрепа трябва да се адаптира към ситуацията в региона и местните
възможности. Трябва да се внимава схемите за компенсация да не стимулират
продължаващия улов на есетри (например като плащат за освобождаване на
съпътстващ улов). Имайки това предвид, успешните подходи могат да бъдат
приложени в много държави с есетрови популации и ще бъде важна обмяната
на опит и най-добри практики.
В много страни - и тези с есетрови популации и страните потребителки ефективността

на

правоприлагането

не

е

достатъчна.

Бракониерите,

незаконните търговци и контрабандистите са много изобретателни и адаптират
своите методи и маршрути бързо според възможностите, които изглеждат найобещаващи и най-малко рисковани, и често са с добри връзки в различни
страни. Поради това правоприлагащите органи трябва да следят
нововъзникващите стратегии за незаконен риболов и търговия,
както и за техниките за подобряване на контрола и съдебното
преследване - не само на национално ниво, но и в другите страни с есетрови
популации и държавите потребители. Това изисква тясно сътрудничество и
редовен обмен на опит между агенции и между отделните страни. Поне в
рамките на ЕС, съществуващите опции като Групата за налагане на
изпълнението в ЕС (създадена с Регламент (ЕО) № 338/97) или имейл списъка
TWIX на ЕС (www.eutwix.org) трябва да се използват възможно най-много, на
международно ниво, Интерпол и неговите целенасочени програми за борба с
трафика на дива природа могат да са много добър начин за присъединяване
към усилията.
Като цяло, липсата на осведоменост е основен проблем за опазването на
есетрите, така че трябва да бъдат повишени осведомеността и
познанията на всички заинтересовани страни. Това е особено важно за
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тези, които потенциално могат да се занимават с улов на есетри, за отговорните
правоприлагащи институции по цялата търговска верига, за прокурорите и
съдебните служители, за управленските нива, както и за индустрията и
потребителите.
Повишена

информираност

е

от

голямо

значение

за

държавите

производителки, но е от съществено значение и за страните-потребителки,
където незаконните дейности трябва да бъдат предотвратявани чрез прилагане
на закона, но информацията трябва да достига и до търговците на дребно и
клиентите, за да е възможно справянето с проблема и от страна на
потребителите.
6. Дългосрочни стратегически изисквания за по-добра защита
на дунавските есетри от бракониерство и незаконна търговия
Въз основа на предложенията на съответните заинтересовани страни и поспециално членовете на Управителния съвет на проекта, както и въз основа на
по-важните изводи от настоящия проект,

надграждайки върху "Плана за

действие за опазване на есетровите риби (Acipenseridae) в басейна на река
Дунав"9 (2006 г.) и "Есетри 2020" на Работната група „Дунавска есетра“ 10 (2013
г.), следните стратегически изисквания бяха формулирани като водещи
принципи, които трябва да бъдат следвани доколкото е възможно, за да се
постигне значително намаляване на бракониерството и нарастване на
популациите на дунавските есетри (поне на моруната (Huso huso), руската
есетра (Acipenser gueldenstaedtii), пъстругата (Acipenser stellatus) и чигата
(Acipenser ruthenus) ) в региона на Долен Дунав до 2020 г.:

9

Бльош et al. (2006): План за действие за опазване на есетрите (Acipenseridae) в басейна на р. Дунав. Природа и
околна среда No. 144, стр. 112
http://danube-sturgeons.org/wpcontent/uploads/2013/01/Action_Plan_for_the_Conservation_of_the_Sturgeons_in_the_Danube_River_Basin.pdf
10

http://www.dstf.eu/assets/Uploads/documents/Sturgeon-2020edited_2.pdf
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Адекватно законодателство и достатъчна политическа подкрепа
за опазване на есетрите


Приложимите национални, европейски и международни политики по
отношение на опазването, риболова, аквакултурите и търговията
(например изискванията на CITES за етикетиране на хайвер) са
подходящи и съгласувани с цел ефективна защита на дивите есетрови
риби, включително редовен мониторинг и необходими изменения. Това
трябва също да включва основното и вторично законодателство, тъй като
последното определя подробностите по прилагането на националното
законодателство;



Представителите на ключови заинтересовани страни (не само агенциите,
но и рибарите, индустрията за хайвер, научните институции) участват в
изготвянето и изменението на правните инструменти на национално,
европейско и международно ниво, за да се гарантира максимална
оперативност, приемане и ангажираност;



Националните политики в басейна на река Дунав са хармонизирани с
всички страни с есетрови популации, включително в района на Черно
море (забраните за улов и рестрикциите за риболов могат да бъдат
ефективни, ако се прилагат от всички страни с рибни запаси);



Забраните за улов на есетри може да отпадне само при наличие на
солидни научни доказателства за

задоволително възстановяване на

есетровите запаси (като се вземат предвид всички видове) и само по
устойчив начин, който позволява продължаващата им стабилизация под
строгия контрол на риболова и мониторинга на засегнатите запаси;


Отговорните органи осигуряват достатъчен ресурс за правоприлагане и
основни

проучвания,

за

да

се

гарантира

достатъчно

персонал,

екипировка, гориво, офисни разходи и др., както и разходи за
изграждане на капацитет и международно сътрудничество, за да могат
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да се предприемат успешни мерки за опазване и мониторинг на
есетрите;


Санкциите срещу тези, които се занимават с незаконен улов или
търговия с есетри са достатъчно високи (включително затвор при
сериозни случаи), за да имат възпиращ ефект;



Опазването на дунавските есетри е поставено високо в политическия
списък

с

приоритети

на

местно,

национално,

европейско

и

международно ниво (напр. ICPDR, CITES) и е налице значителен
ангажимент от страна на вземащите решения;


Бъдещото икономическо развитие по поречието на р. Дунав, в делтата на
Дунав и в Черно море – по отношение на навигация, драгиране, туризъм
и др. - не осуетяват мерките за опазване.
Законодателството по отношение на риболова и търговията с

есетрови видове се въвежда и прилага ефективно


Пропуските,

препятствията

и

конфликтите

по

отношение

на

правоприлагането са адресирани и елиминирани, а неяснотите или
застъпванията (например в областите на отговорност на различните
правоприлагащи органи) са добре пояснени;


Процедурите за контрол и управление на добрите практики са
разработени и се прилагат, и включват редовен мониторинг и
подобрения, когато това е необходимо и възможно (като се вземат
предвид препоръките на ключови заинтересовани страни за поправянето
на потенциални недостатъци), както и международен опит в сферата;



Опазването на есетрите е от значение за правоприлагащите институции
и за него е отделен достатъчен човешки, технически и финансов ресурс;



Редовни мерки за повишаване на капацитета (курсове, актуализиране на
материалите за обучение, т.н.) във всички съответни институции
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осигуряват висока, актуална за времето си компетентност и мотивация
на служителите;


Властите

са

запознати

и

могат

да

прилагат

най-съвременните

технологии в контролирането и разследването (например генетичен или
изотопен анализ на есетрови продукти);


Правоприлагащите институции реагират адекватно на докладваните
случаи

на

нарушения,

събират

всички

необходими

данни

за

потенциалните нарушения и работят прозрачно;


Координацията, сътрудничеството и обменът на данни и опит между
съответните национални органи, администриращи и контролиращи
улова на есетрови риби, аквакултурите и търговията (агенции в областта
на рибарството, митници, полиция, Управляващият орган на CITES, и
т.н.), са ефективни;



Националните агенции сътрудничат тясно със съответните служби в
съседните държави и с организации и инструменти на ЕС и на
международно равнище (Групата за налагане на изпълнението в ЕС
(създадена с Регламент (ЕО) № 338/97), Европол, EU-Twix, Интерпол,
WCO11, UNODC12)) ;



Измамите със CITES документация или етикетиране на хайвер са
елиминирани чрез неподлежащи на фалшифициране документи и
етикети и усъвършенствани системи за проверка;

11

Световна митническа организация - www.wcoomd.org

12

Служба на ООН по наркотиците и престъпността - www.unodc.org
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Изследванията

на

най-добрите

практики

предвиждат

оптимизирано изпълнение, съдебно преследване, както и понататъшни мерки за опазване, включително мониторинг на техния
ефект


Приложимите данни, например за съпътстващ улов или тенденции при
запасите на всички видове есетри (за да се види дали или кога
интервенциите за защита са успешни или трябва да бъдат засилени) от
поречието на Дунав и Черно море се разследват обстойно и със
стандартизирана

методология,

а

събраните

резултати

са

на

разположение за по-целенасочено и ефективно правоприлагане и
опазване. Това включва проучването на други фактори, влияещи върху
есетровите

запаси,

особено

по

отношение

на

свързаност

на

миграционните пътища и ключови местообитания;


Научните системи за идентификация на есетровите риби и техните
продукти в търговията позволяват ясно разграничаване на незаконните
от законните дейности и продукти (например хайвер добит от дивата
природа спрямо такъв, добит от отглеждани във ферма видове),
формирайки основата на успешно съдебно преследване.
Последващите ex-situ и in-situ мерки намаляват натиска върху

дунавските есетрови риби и подобряват тяхното възстановяване


Разселването с подходящ материал от аквакултури и най-съвременната
методология,

под

строгия

надзор

на

институциите,

поддържа

популациите от диви есетри;


Други мерки за намаляване на заплахите и помагане на есетровите
популации - особено опазване или възстановяване на ключови
местообитания и миграционни маршрути за целия жизнен цикъл на
всички видове есетри - допълва борбата срещу бракониерството и
незаконната търговия;
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Социално-икономическите условия за местните общности се
подобряват задоволително и рибарите са по-малко ориентирани към
незаконен риболов


Докато уловът на дунавски есетри представлява недопустима заплаха за
дивите видове и трябва да остане забранен, на местните общности се
осигуряват

стимули

и

биват

подкрепяни

в

разработването

на

алтернативни източници на доходи и създаването на успешни бизнеси
или услуги, които компенсират липсващите приходи от улов на есетри и
освен това, предоставят работа и самочувствие;


Подобряването

на

местната

инфраструктура,

възможности

за

образование, пазарни структури и социални услуги, подкрепя това
развитие;


Рибарските

общности

са

въвлечени

в

есетровите

изследвания,

консервационни дейности и в бъдеще – в устойчивото управление.
Незаконната вътрешна и международна търговия с есетрови
продукти е елиминирана


Подобрената проследяемост на есетрови стоки (вкл. хайвер и месо, но
също така оплодени яйца, зарибителен материал и други живи есетри)
по цялата потребителска верига гарантира, че незаконните продукти особено тези от диви, уловени есетрови риби - са елиминирани от
вътрешните и международни пазари;



Универсалната CITES система за етикетиране на хайвера е подобрена
(по-висока резистентност на злоупотреби, защитни елементи, CITES
кодът е поставен на видно място и е ясно четим) и се прилага за всичкия
хайвер в продажба; мерките за подобрение трябва да бъдат определени
от CITES и разпоредбите на ЕС за търговия с дивата природа, или
разработени и прилагани от индустрията за хайвер в неин собствен
интерес;
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Вътрешният пазар, вносът и износът на есетрови стоки се следи редовно
и обхваща всички потенциални обекти за продажба (улични търговци,
магазини, ресторанти, кетъринг и т.н.), а констатациите се използват от
правоприлагащите органи;



Националните компании за производство на есетри/хайвер, преработка
и експорт са регистрирани в съответствие с разпоредбите на CITES и са
редовно контролирани от компетентните органи, към които те
предоставят по прозрачен начин цялата необходима информация;



Националните и международни търговци на хайвер, търговци на дребно
и клиенти в страните на потребление са информирани за нуждите от
опазване на есетрите и за необходимите мерки (особено CITES
етикетирането) и са ангажирани да ги подкрепят като продават и купуват
само продукти, които са правилно етикетирани.
Повишаването

на

обществената

осведоменост

довежда

до

дългосрочна подкрепа за опазване на есетровите риби


Информирани и ангажирани граждани в държавите и региона с
популации на дунавски есетрови риби проявяват силен интерес и
активно изискват мерки за опазване;



Медии,

неправителствени

организации

и

мрежи

от

доброволци

подкрепят активно консервационните дейности;


Силното

влияние

на

общественото

мнение

върху

основните

заинтересовани страни води до по-добро финансиране и следователно,
по-добра защита и изследвания;


Промяната на отношението на широката общественост значително
намалява отрицателно въздействие върху есетровите риби;
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7. Заключителни коментари
Значителното увеличаване на усилията за опазване на дунавските есетри е в
интерес на опазването на природата в световен мащаб. Тези усилия не могат да
бъдат оставени само на отговорността на Румъния, България и останалите
страни с есетрови популации, някои от които са в трудно икономическо или
политическо положение, а трябва да бъдат подкрепени от компетентните
международни и европейски институции, включително с финансови средства.
В контекста на планирания от ЕС „План за действие за търговията с дива
природа, успешната защита на последните жизнеспособни запаси на есетрови
риби в ЕС от бракониерство и незаконна търговия“, може да бъде перфектен
пример, който доказва, че ЕС води с примера си и взема сериозни мерки за
опазването на собственото си биоразнообразие. Борбата с незаконния трафик
на защитена флора и фауна е деклариран приоритет на ЕК, а трафикът е
основна заплаха не само за тигрите в Азия или слоновете в Африка, но и за
есетровите риби в рамките на ЕС.
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8. Контакти за повече информация за проекта
WWF Австрия
Ул. „Отакрингер“ 114-116
1160 Виена, Австрия
Телефон: +43 1 488 17 0
Факс: +43 1 488 17 44
wwf@wwf.at
www.wwf.at
Лице за контакт:
Юта Ярл email: sturgeons@wwf.at

WWF България
ул. „Иван Вазов“ 38, ап.3-4
София, България
Телефон: +359 2 950 50 40, +359 2 950 50 41
Факс: +359 2 981 66 40
office@wwfdcp.bg
www.wwf.bg
Лице за контакт:
Екатерина Войнова; email: evoynova@wwfdcp.bg

WWF Румъния
ул. „Димитру Зосима“ 38
1ви окръг
Букурещ 011536, Румъния
Телефон: + 40 21 3174996
Факс: + 40 21 3174997
office@wwfdcp.ro
www.wwf.ro
Лице за контакт:
Кристина Мунтяну email: cmunteanu@wwfdcp.ro
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