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Уважаеми учители,
Есетрите са рядко срещани риби, които са връстници на динозаврите и са на над 200 милиона 
години. При тях са се запазили хрущялният скелет и костните плочки, като тези особености 
веднага «издават» представителя от семейство Есетрови. Тези уникални риби са способни 
редовно да мигрират за да хвърлят хайвера си от солени в сладководни басейни и обратно, 
с изключение на чигата. 

Черно море и река Дунав остават сред малкото местообитания на есетрови риби в света. 
Още Херодот описва скитски племена, които са ловили есетрови риби преди 2500 години. 
Сечени са монети на Олбия и Пантикапей (VI и VII в. Пр. Хр.) с изображения на моруна 
и пъструга. Но през ХХ век стените на водноелектрическите централи блокират пътя на 
есетровите риби към горните течения на реките, като по този начин традиционните места 
за хвърляне на хайвер остават недостъпни. След това започва епохата на масовия улов и 
замърсяването на водоемите от човека, което довежда до почти пълното унищожаване на 
тези древни риби.

Понастоящем няма достоверни данни за броя на есетровите риби в България, но е известно, 
че два от шестте местни вида есетрови риби са напълно изчезнали, а броят на останалите 
четири намалява. В Международния червен списък, изготвян и регулярно обновяван от 
Международния съюз за защита на природата (International Union for Conservation of 
Nature - IUCN), есетрите са група животни, в която повечето видове (85%) са застрашени от 
изчезване.

ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ СПЕШНО СЕ НУЖДАЯТ ОТ НАШАТА ЗАКРИЛА, ТАКА ЧЕ 
СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ДА МОГАТ ДА ГИ ВИДЯТ В ДИВАТА ПРИРОДА. 
ДНЕС, ЗАЕДНО С ВАС НИЕ СМЕ НА ПЪТ ДА ОПАЗИМ ТЕЗИ УНИКАЛНИ РИБИ – 
ИСТИНСКОТО СЪКРОВИЩЕ НА РЕКА ДУНАВ. ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДИТЕ 
ПОКОЛЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ГРИЖАТ ЗА ПРИРОДАТА И НЕЙНОТО БОГАТСТВО ЩЕ 
ПОМОГНЕ ДА СЕ ЗАПАЗИ И ВЪЗСТАНОВИ ДИВАТА ПРИРОДА НА БЪЛГАРИЯ.
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Семейство есетрови
ПЛАН НА УРОКА:

Раздайте работните тетрадки и обяснете на 
учениците принципа на обучението на курса за 
«Есетрови рейнджъри». След всеки урок раздавайте 
на учениците стикери за знания, които следва да 
се събират и залепват на специална страница от 
работната тетрадка.

Информация за срещаните есетрови видове в 
България: моруна, пъструга, чига, шип, руска есетра 
и атлантическа есетра. Представете основната 
информация за всеки вид, като може да добавите 
допълнителна информация, която е представена в 
методическото ръководство, както и да покажете 
техни модели или изображения/рисунки.

Предложете на учениците да ги сравнят по 
форма, спрямо представените им изображения 
на есетровите риби. След това учениците могат да 
рисуват есетри с флумастери и моливи.

Докато учениците изпълняват Задача No. 3, 
нарисувайте кръстословица на дъската, както е в 
работната тетрадка. Помогнете на учениците заедно 
да решат кръстословицата. След всички задачи 
раздайте на учениците стикер за знания № 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Есетрите са древни риби и връстници на динозаврите. В България се 
срещат шест вида есетри - моруна, пъструга, чига, шип, руска есетра и атлантическа 
есетра. Шипът и атлантическата есетра се смятат вече за изчезнали видове. Чигата е 
изцяло сладководна и не мигрира към морето.

УРОК 1

ЦЕЛ:  
Запознаване на учениците 
от началните класове с 
основните признаци на 
уникалните есетрови 
риби, техните видове и 
особености, допринасяйки за 
възпитанието на грижовно 
отношение към природата и 
редките видове

РЕКВИЗИТ И ОБОРУДВАНЕ:
 Работна тетрадка,
 Стикери за знания №1
 Флумастери и моливи.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  
30-40 минути.

Правилни отговори: 
1. Моруна 2. Пъструга 3.Чига 4. Шип 5. Динозавър 6. Руска 7. Дунав 8. Атлантическа            
9. Есетра

1

2

3

4
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България може да се „похвали“ с 6 вида есетрови риби от съществуващите 27. 
Всъщност вече са само 4, тъй като няма документиран улов на шип от поне 30 
години, а атлантическата есетра е напълно изчезнала. По тази причина от 2011 г. 
насам има забрана за улов и търговия с диви есетрови риби, а незаконният им улов 
(бракониерство) се наказва с глоба от 400 до 3 000 лв. или дори с лишаване от 
свобода.

Най-голямата есетра е МОРУНАТА — в р. Дунав максималната ѝ дължина може 
да достигне повече от 6 м (колкото автобус), но обикновено не надхвърля 2,8 м, 
а най-голямата регистрирана в света моруна е с 7,2 м дължина. Теглото ѝ може да 
достигне до 1,5 т, но традиционно екземплярите в българската част на реката са 
с тегло до 300 кг. По-голямата част от живота си, както и останалите мигриращи 
есетри, прекарва в морето, но се връща в реките, когато хвърля хайвера си - 
приблизително на всеки три до пет години. Фактически тя е най-голямата в света 
риба, която се среща в сладководните водоеми. Тази риба е истински дълголетник 
и може да достигне 100-годишна възраст. Жизненият цикъл на моруната е 
донякъде подобен на човешкия: мъжките достигат полова зрялост на 10-13 години, 
а женските на 13 - 15 години. Тя е хищник и в зряла възраст се храни с други риби.

ПЪСТРУГА — тя е есетрата с  необикновено дълъг нос, който заема до 60% 
от дължината на главата ѝ. При сходно тегло, пъстругата винаги ще бъде по-
дълга от друг есетров вид. Също като моруната живее в морето и мигрира към 
реките. Пъстругата почти никога не се храни с риба, а в диетата й преобладават 
многочетинести червеи, ларви на насекоми и ракообразни, които тя събира по 
дъното.

ЧИГА — най-малката от есетрите в България, тя тежи едва 3-4 кг (колкото котка). 
Нейният жизнен цикъл е най-кратък – около 20 години, следователно достига 
полова зрялост и способността да хвърля хайвер още на 3-4-та година от 
живота си. За чигата не е характерна дългата миграция, тя живее в сладководни 
басейни. Поради бързото нарастване и ранното полово съзряване на тази риба 
и на нейните хибриди, често се отглежда в рибовъдни стопанства.

РУСКА ЕСЕТРА — достига не повече от 2 м дължина и до 100 кг тегло, но повечето 
екземпляри тежат 20-30 кг. Живее в морето и мигрира, за да хвърли хайвера 
си в Дунава. Още 11-12-годишни някои екземпляри могат да хвърлят хайвер, 
отлагайки около 150-300 000 хайверени зрънца наведнъж. Може да живее до 30 
години. В дивата природа есетровата популация намалява драстично, но този 
вид есетра се отглежда най-често в рибовъдни стопанства в България. През 
2019 г. WWF България пусна 20 000 малки руски есетри в опит да подпомогне 
възстановяването на техния брой.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
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Живот и пътешествия на 
есетрата
ПЛАН НА УРОКА:

Започнете урока с история за етапите от жизнения 
цикъл на есетровите риби: хайверено зърно, 
личинка, малка рибка, полово зряла риба, която 
може да хвърля хайвер. Нарисувайте схематично 
този цикъл на дъската. Разкажете за особеностите 
на растежа на есетрите, като правите паралели с 
хората: бебе, дете, тийнейджър, възрастен. Също 
така разкажете за пътуването на есетрата от нашата 
част на река Дунав до Черно море, преминавайки 
през Румъния и Украйна. Обърнете специално 
внимание на заплахите, които преодоляват 
есетрите по пътя си: замърсяване на водата, 
хищни риби, които се хранят с хайвер, други риби, 
които изяждат храната им, язовирните бентове и 
бракониерите.

Игра. Предварително разделете учениците на 
отбори по 4-5 души, които ще играят играта, 
която е в тетрадката. Децата хвърлят зар и се 
придвижват със съответния брой ходове. По време 
на играта се преодоляват заплахите, преживявани 
от мигриращите есетри. Обърнете внимание 
на препятствията по миграционния маршрут на 
есетрите.

След всички задачи раздайте на учениците по един 
стикер за знания № 2, който те следва да залепят в 
тетрадките си. Заедно направете изводите от урока. 
Помолете ги да се подготвят за следващия урок 
- да съберат истории за есетрите от семействата 
си или ги насочете да посетят местен музей или 
информационно-туристически център, например 
Природен парк „Персина“ в Белене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Есетрите живеят до 100 години и мигрират от солени към сладководни 
водоеми. Те се раждат от малко хайверено зърно, а някои от тях в миналото са можели да 
достигат размер на цял автобус.

УРОК 2

ЦЕЛ:  
Запознаване на учениците от 
началните класове с жизнения 
цикъл на есетровите риби 
и техните миграционни 
маршрути; Обясняване на 
различия в жизнения цикъл 
на различните представители 
на семейството на есетрите, 
да се разясни на децата чрез 
паралели с човешкия живот; 
Информиране за различните 
заплахи за рибите по време 
на миграцията им в р. Дунав; 
Формиране на грижовно 
отношение към редките видове 
от семейство есетрови. 

РЕКВИЗИТ И ОБОРУДВАНЕ: 
 Работна тетрадка,
 Зарче и пионки, 
 Стикери за знания №2.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  
30-40 минути.

1

2

3
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Есетровите риби живеят предимно в морето, като навлизат в реките само за да хвърлят 
хайвера си. Но някои от тях, като например чигата, прекарват целия си живот в реката.

Когато настъпи размножителният период през пролетта, женските и мъжките се 
придвижват от морето към Дунав и към други реки, вливащи се в Черно море. Те 
трябва да преодолеят дългия път до определени места по реката, най-подходящи 
за тяхното размножаване, където ще могат да хвърлят своите хайверни зърна. Точно 
тези есетрови „мами“ с хайвер представляват интерес за бракониерите, тъй като най-
скъпият хайвер е черният от есетрови риби. Освен това, по поречието на Дунав и на 
други реки хората са изградили ВЕЦ-ове, от които са пострадали моруната, руската 
есетра и други представители на семейството, които преди време са хвърляли 
хайвера си в горните участъци на реката, а сега не могат да стигнат до там.

Когато есетрите най-накрая достигнат до първия язовир на комплекса «Железни 
врата», разположен на 863 км от началото на Дунав, на границата между Румъния 
и Сърбия, или пък когато си избират друго място по долното течение на реката, те 
хвърлят стотици хиляди хайверени зърна. За съжаление, за разлика от човешката 
майка, есетрата не защитава хайвера и потомство си. Ето защо те хвърлят толкова 
много хайвер, надявайки се, че поне част от малките ще оцелеят и станат възрастни 
риби. След снасянето на яйцата, възрастните есетри се връщат обратно в морето.

В цепнатините на  каменистата повърхност хайверените зърна /яйцата/ се развиват 
и след известно време (от 4 дни до 2 седмици) се излюпват личинки - рибки, които 
се хранят със специални си запаси. Подобно на човешките бебета, те не могат да 
се хранят сами. Техните родители не са наблизо до тях, когато се излюпват, за това 
есетрите се раждат с малка торбичка с хранителни вещества - «жълтъчно мехурче». 
След като се излюпят, личинките живеят в реката, но след това, когато «храната» от 
запаса свърши, вече малките рибки се учат да се хранят самостоятелно с планктон и 
бентос - малки речни организми и други малки речни създания. Така започват своето 
пътуване надолу по реката към морето. По пътя на своето развитие, нарастване и 
пътуване хайверът, личинките и малките рибки могат да се окажат храна на хищните 
риби, например на костура, сома, щуката и други. Малката есетра също така може да 
умре от замърсяване на водата. Освен това не само те се хранят със зоопланктон и 
зообентос - най-малките обитатели на реките. В реката живеят много други видове 
риби и техните малки, които също се нуждаят от подобна храна, така че нашите есетри 
може да не наддадат на тегло и да нямат сили да доплуват до морето.

          Достигайки морето, малките рибки могат да попаднат в рибарските мрежи, от които 
не всяка от тях ще има достатъчно късмет да се отърве. Ако рибарите не успеят 
бързо да освободят малките рибки от мрежата, те могат да загинат. Малко по-
големите есетрови риби могат да бъдат използвани за храна или да бъдат продадени 
от рибарите. Уловът на диви есетри от всякакъв вид и възраст в нашата страна е 
забранен.

ЖИТЕЙСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ЕСЕТРИТЕ
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Накрая някои от малките есетрови рибки успяват да влязат в морето. Там те 
се хранят, растат и остаряват - различните видове есетри по различен на-
чин. Например, моруната, съвсем като човека, съзрява на 13-15 години, а дру-
ги есетри - малко по-рано. Когато есетрите пораснат също като родители-
те си, се отправят към Дунава, за да хвърлят хайвера си и историята се повтаря... 

Есетрите в историята на 
Крайдунавските региони
ПЛАН НА УРОКА:

Разкажете за риболовните традиции по река 
Дунав. Покажете архивни снимки и видеоклипове с 
огромни моруни, които могат да бъдат разгледани 
в Историческия музей в Тутракан или Природен 
парк „Персина“ в Белене.

Насърчете учениците да се включат, като самите те 
споделят разнообразни есетрови истории и факти, 
които биха могли да научат от семействата си.

Поставете задача на децата да напишат и да 
нарисуват историята заедно със своето семейство 
в работните си тетрадки; консултирайте ги по 
време на творческия процес.

След успешното изпълнение, раздайте на 
учениците по един стикер за знание № 3, който 
те да залепят в тетрадките си. Заедно обобщете 
урока. 

УРОК 3

ЦЕЛ:  
Запознаване на учениците с 
историята на есетровите риби 
в Дунав и тяхната роля в живота 
на общността; Развиване на 
логическото мислене и разкриване  
на причинно-следствени връзки;  
Възпитаване на грижовно 
отношение към природата и 
редките видове.

РЕКВИЗИТ И ОБОРУДВАНЕ: 
 Работна тетрадка, 
 Химикалка, 
 Флумастери и моливи, 
 Стикери за знания №3

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  
30-40 минути.

1

2

3
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Есетровите видове риби от древни времена привличат хората с вкусното си месо и особено 
много с ценния си хайвер, който поради цвета си (от сиво до черен) се нарича «черен». Освен 
това от плавателния мехур на есетрите се прави ценно лепило.

В България, преди да бъдат забранени за улов, есетрите са осигурявали на рибарите 
стабилен и почтен източник на доходи. Уловът на есетри е бил от огромно значение за 
икономиката на България. Моруната е основен вид в улова в река Дунав и прилежащите 
части на Черно море. Уловът на тази най-голяма в света сладководна риба в някои 
години, е бил измерван в района със стотици тонове, а отделни индивиди са били с 
дължина до над 7 м.

След свръхулов продължил десетки години, днес есетрите, въпреки забраната за улов, 
стават жертва на бракониери. Есетрите се хващат незаконно заради големия интерес 
към месото им и особено към хайвера им. Черният хайвер от моруна е сред най-скъпите 
храни в света.

Понастоящем риболовът на есетри е забранен, тъй като те са на ръба на изчезването, но 
се надяваме, че благодарение на предприетите мерки за тяхната защита, тези прекрасни 
риби ще продължат да бъдат обичайни жители в нашите водоеми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Крайдунавските райони имат стари риболовни традиции. В миналото 
са улавяни големи есетри, а град Тутракан е бил известен с лодкостроенето и риболова 
си. Днес, за съжаление, есетрите са доста по-редки и изчезват поради прекомерния 
улов в миналото, затова сега е строго забранен техният улов.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
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Опазване на есетрите
ПЛАН НА УРОКА:

Разкажете за Червената книга и природозащитните 
статуси, които са споменати в нея. Ако е възможно 
покажете самата книга или посетете страницата: 
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/, за да я отворите 
онлайн.

Заедно с учениците, идентифицирайте статусите, 
съответстващи на описанията, като съедините 
съвпадащите редове. Правилни отговори: А4, Б7, В8, 
Г1, Д6, E5, Ж2, З3.

Учениците създават разделители с рибки и етикети за 
отбелязване на природозащитния статус.

Разкажете защо трябва и как сами можем да помогнем 
за опазването на есетрите. Можете схематично да 
представите на дъската различни нива на защита на 
есетровите риби. Насърчете учениците да обсъдят тази 
тема, като измислят свои начини.

Дайте творческа задача на учениците да опишат как те 
могат да помогнат за спасяването на есетрите.

След успешното изпълнение, раздайте на учениците 
по един стикер за знание No 4, който те да залепят 
в тетрадките си. Заедно обобщете урока. Помолете 
ги следващия път да донесат цветна хартия и ножици. 
Съобщете им, че по време на следващия урок, 
учениците ще правят специален плакат за есетрите.

УРОК 4

ЦЕЛ: 
Запознаване със състоянието 
на есетровите популации 
в дивата природа; 
Формиране на понятия за  
природозащитни статуси в 
Червената книга и определяне 
на мястото на есетровите 
риби; Приобщаване на децата 
към дейности, опазващи 
рибните запаси, включително 
есетровите; Насърчаване  
развитието на критично 
мислене; Разбиране на 
значението на опазването на 
различни организми и ролята 
на децата  в този процес; 
Възпитаване на грижовно 
отношение към природата и 
редките видове.

РЕКВИЗИТ И 
ОБОРУДВАНЕ:  

 Работна тетрадка, 
 Стикери за знания №4, 
 Химикалки, 
 Ножици, 
 Лепило, 
 Флумастери и моливи, 
 Препоръчително - 

Червената книга.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  
30-40 минути.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Есетровите риби трябва да бъдат 
защитени, за да не изчезнат като вид. В България и по 
света те са критично застрашени затова са вписани в  
международната и Българската Червена книга, в която 
е отбелязан техния природозащитен статус. Трябва да се 
говори за опазването на есетровите риби със семейството 
и приятелите, защото е важно повече хора да се 
присъединят към защитата на тези удивителни риби.

1

2

3

4

5

6
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Червената книга на България е анотиран и илюстриран списък на редки видове, които са 
застрашени от изчезване на територията на страната и са обект на защита.  Тя е основният 
документ, който обобщава материалите за настоящото състояние на редките и застрашени 
видове животни и растения. В България има две издания на Червената книга – от 1984-1985 
г. и от 2012 г. Днес всеки може да се докосне до Червената книга на България, тъй като е 
налична в безплатен, онлайн вариант - http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/

Според природозащитния статус видовете се разпределят в следните категории:

ИЗЧЕЗНАЛИ (видове, за които след многократни търсения няма информация за тяхното 
наличие в природата на територията на България за последните най-малко 50 години). 
Под този статус са: шипът, европейска норка,  тюлен монах и други; 

КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕНИ (видове, чиято численост в страната е намаляла до 
критично ниво или се срещат на определени места или числеността намалява 
изключително бързо). Под този статус са: моруна, пъструга, голям креслив орел и други; 

ЗАСТРАШЕНИ (видове, които са застрашени от изчезване и се наблюдава намаляване 
на местообитанията или намаляване на тяхната численост. Тяхното опазване е малко 
вероятно без да се премахне въздействието на отрицателните фактори). Под този статус 
са: чига, белоглав лешояд, бухал, златка и други; 

УЯЗВИМИ (видове, които може в близко бъдеще да се отнесат към категорията 
на застрашените, ако негативните фактори продължават да влияят отрицателно на 
състоянието на техните популации). Под този статус са: вълк, видра, дунавски щипок и 
други; 

ПОЧТИ ЗАСТРАШЕНИ (видове, чиито популации са малки и понастоящем не се отнасят 
към категорията на застрашените или уязвимите, въпреки че не са в безопасност). Под 
този статус са: голям дългоух прилеп, гарван, и други; 

СЛАБО ЗАСЕГНАТИ (видове, които все още не се отнасят към категориите на 
застрашените, уязвимите или почти застрашени). Под този статус са: къртица, полска 
мишка и други; 

С НЕДОСТАТЪЧНО ДАННИ (видове, изискващи по-нататъшни изследвания и които 
не могат да бъдат отнесени до никоя от горепосочените категории, поради липса на 
необходимата надеждна информация; включително и таксономично критични видове). 
Под този статус са: черноморски обикновен делфин и други. 

НЕОЦЕНЯВАНИ (видове, които все още не са били оценени). Под този статус са: сивият 
хамстер, дългоопашавата сова и други.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
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Всички есетри в България са включени в „Червената книга на България“, както и в 
Червения списък на световно застрашените видове, и се нуждаят от защита.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Защо е важно да опазим есетрите:

 Тъй като те са специална част от 
историческото и културно наследство на 
региона, гордостта на нашите предци и 
предци. Ако опазим и възстановим броя 
есетри, традиционният им риболов ще 
може да бъде отново позволен;

  Защото са част от водната екосистема 
и тяхното изчезване може да доведе до 
изчезването на други видове - есетрите 
служат като индикатор за състоянието на 
околната среда;

 Това са особено ценни видове риби 
и ако риболовът им бъде разрешен, 
рибарите ще могат законно да получават 
значителни печалби. Също така 
развитието на рибовъдните стопанства и 
добивът на хайвер от култивирани риби 
би могло да допринесе за икономиката 
на страната ни, като това е и съществена 
мярка за съхранение на естествено 
възпроизвеждащите се видове в дивата 
природа.

За ефективното опазване и възстановяване 
на есетрите се изисква комплекс от мерки 
на различни нива, включително от страна на 
държавата и обществото. Самите ученици и 
техните семейства могат да:

  Разкажат на приятелите и роднините си 
за есетрите и необходимостта от тяхното 
опазване;

  Участват във всички дейности, които 
допринасят за опазването на есетрите и да 
разкажат на хората за тях.

  Консумират само законни продукти от 
есетри и да не подкрепят бракониерството.
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Плакат и резултати от 
курса за есетровите риби
ПЛАН НА УРОКА:

Обобщете резултатите от придобитите знания от 
предходните уроци, като включите учениците в 
дискусията: Кои от представените факти за есетрите 
ви впечатлиха най-много? Какво бихте искали да 
направите за опазването на есетровите видове?

Творческа задача. Заедно с учениците направете 
хартиена рибка като използвате схемата в 
тетрадката, която може след това да използвате за 
плаката.

Разделете учениците на отбори, които ще правят 
собствени плакати. Помогнете на всеки отбор да 
избере своя тема за плакат. Добре е темите на 
отделните групи да не се повтарят.

Творческа задача. Учениците изработват плакат, 
посветен на есетровите риби. Консултирайте ги и 
им помогнете да открият значението на темата и да 
намерят правилното решение. 

В края на урока дайте възможност на учениците 
да представят своите работи. Препоръчваме на 
учениците да ги представят на съвместно финално 
тържествено събитие.

След изпълнението на всички задачи, раздайте 
на децата стикер за знание No 5, който учениците 
залепват в тетрадките си. Заедно обобщете урока и 
курса. Препоръчваме ви да планирате последното 
събитие, където всички деца, участвали в „Есетровия 
клас“, ще получат значки за Есетрови рейнджъри.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Есетровите риби са древни и уникални същества, но в резултат на 
човешката дейност техният брой намалява. Все пак всеки може да допринесе за тяхното 
опазване, като се включи в различни природозащитни дейности или дори само ако 
консумира есетрови продукти  от аквакултури. Не трябва да бъдем безразлични!

УРОК 5

ЦЕЛ: 
Обобщение на резултатите от 
курса; Формиране  на пълна 
картина за състоянието на 
есетрите в световен мащаб; 
Изграждане на цялостна 
визия за света; Развитие на 
логическото и творческото 
мислене;  Възпитаване на 
грижовно отношение към 
природата и редките видове.

РЕКВИЗИТ И 
ОБОРУДВАНЕ: 

 Работна тетрадка; 
 Стикери за знания №5;
 Химикалки; 
 Ножици; 
 Флумастери и моливи; 
 Картон за плакат;
 Цветни листове.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  
30-40 минути.

1
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Примери и идеи за плакати:

1. Семейство есетрови.

2. Пътешествие на есетрата.

3. Жизнен цикъл на есетрите.

4. Заплахи за есетрите.

5. Най-голямата есетра - Моруна.

6. Най-малката есетра - Чига.

7. Най-бързата есетра - Пъструга.

8. Руска есетра.

9. Есетрите в историята на родния край.

10. Как да опазим есетрите?

11. Дунав - домът на есетрите.

12. Хората защитници на есетрите.

13. Бъдещето на есетрите.

ПОДСКАЗКА



Обучителният комплект „Есетров рейнджър“ включва: Методическо помагало за учителя, работна 
тетрадка на ученика и препоръчителен комплект с набор от стикери и значки  на „Есетров рейнджър“ за 
всеки ученик.
Комплектът е  подготвен от ВВФ-България в рамките на проект  «ЖИВОТ ЗА ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ» 
(LIFE FOR DANUBE STURGEONS,  LIFE15 GIE/AT/001004). Публикацията е осъществена с финансовата 
подкрепа на програма LIFE на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията 
се носи от WWF и при никакви обстоятелства не може да се счита, че това ръководство отразява 
официалното становище на Европейския съюз.
Разпространява се безплатно.
Автори: Л. Арсенюк, К. Куракина
Редактори: Н. Пустовит, Н. Гозак, Т. Карпюк, И. Гоч, Б. Маргаритова, Р. Пенева, К. Бояджиева и Н. 
Павлова
Графичен дизайн: Кира Михайлова
Илюстрации в работна тетрадка за ученика: О. Була и С. Михов

Снимките в работната тетрадка на ученика са предоставени от Музей на дунавския риболов и 
лодкостроене – Тутракан
Тираж: 10 комплекта (включително 500 работни тетрадки на ученика). Комплектът
е предназначен за ученици от началните класове от общообразователните институции в България. 
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esetri.wwf.bg

Публикацията е осъществена с финансовата подкрепа на 
Програма LIFE на Европейския съюз. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от WWF и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че това ръководство 
отразява официалното становище на Европейския съюз.  



УЧЕБНА   
ТЕТРАДКА

на есетровия рейнджър

ЕСЕТРОВ
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Скъпи приятелю – рейнджър!
Аз съм есетрова риба. Нуждая се от твоята помощ и закрила!
Живея със семейството си на дъното на водоемите. Ние сме много древни животни, 
защото нашите предци са живели още по времето на динозаврите. Имам специални 
зъбчати шипчета по гърба, страните и корема, така че лесно можеш да ме различиш 
сред другите риби.

Днес те каня на едно завладяващо пътешествие в света, в който живея. Ще те запозная 
с моите братя и сестри, ще пътуваме по река Дунав и до Черно море, ще научиш 
интересни истории за есетрите в Тутракан, Белене и Балчик.  Надявам се да станеш 
мой искрен помощник в това пътуване. 

Но трябва да те предупредя, че днес във водите на Дунав се срещат много малко 
есетри, затова имам нужда от помощници.  Тази тетрадка ще те научи как да помогнеш 
за съхраняването и опазването на есетровите риби, за да се увеличи техният брой.

За всяка изпълнена задача ще получиш стикер. Събери ги всичките и ще станеш есетров 
рейнджър, като получиш специална значка.

Готов ли си? Тогава да тръгваме.
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Задачи за есетровия рейнджър

Съдържание

УРОК 1 -  Ще разбереш къде живеят есетрите в България

УРОК 2 -  Проследяване на маршрута, по който плуват есетрите

УРОК 3 - Разказ на рибарите, улавяли есетри

УРОК 4 -  Съвети как да помогнеш за опазването на есетрите

УРОК 5 -  Изработване на специален плакат, а ти и твоите приятели ще разкажете за всичко, 
което научихте за тайнствените обитатели на река Дунав

След успешното завършване на всички уроци ще се превърнеш в истински есетров 
рейнджър. Успех!

332211

44 55
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УРОК 1

Здравей!
Днес започваме нашето пътуване и аз ще те запозная със семейството си, живеещо в 
река Дунав и Черно море.

В света има 27 есетрови вида, но от моето семейство в момента в България се срещат 
само 4 вида. Ние сме много специални риби и сме връстници на динозаврите. Нашите 
тела, за разлика от тези на другите риби, са покрити не с люспи, а с пет реда костни 
плочки и имаме четири мустачета, които да ни помагат да си намерим храна.

МОРУНА  — най-голямата от нас. 
Може да достигне дължина повече 
от 6 метра. Това са размерите на 
малък автобус. Моруната живее 
дълго време, подобно на човека - до 
100 години. 

ПЪСТРУГА  — има най-дългия и най-любознателния нос в 
нашето семейство. Повече от половината от главата ù е нос. 
Може да се похвали с истински звезди по страните и гърба 
си. Окраската ù прилича на звездното небе, откъдето идва и 
името ù.

ЧИГА  — това е най-малкият член на семейството на 
дунавските есетри. Тя тежи колкото малка котка: 3-4 кг. Живее 
само в река Дунав.

РУСКА ЕСЕТРА  — и тя като пъстругата има множество 
звезди по страните си, но за разлика от нея има много късо 
носле. Често се отглежда в специални ферми за риба.

ШИП   много рядък вид в нашето семейство, който отдавна 
никой не е виждал.

АТЛАНТИЧЕСКА ЕСЕТРА  — най - редкият вид от 
семейството, който се среща в басейна на Черно море, но в 
България вече е изчезнал. 

Есетрите в България
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Време е да рисуваме!
Всички есетрови риби имат сходни черти, но истинският есетров рейнджър няма да 
ги обърка. Опитай се да отгатнеш по формата и размера, коя рисунка кой вид есетра 
изобразява. След това вземи моливите и флумастерите, и се опитай да оцветиш всички 
картинки на есетри.

Успя ли? Честито! Ти спечели първото си отличие на есетров 
рейнджър, което ще ти даде учителят.

ВЕРТИКАЛНО:

6. Есетра с най-късо носле 7. Река в България, в която се срещат есетрите 8.
Есетра, която е кръстена на океан 9. Името на рибите, които имат специални 
костни плочки.

Кръстословица
Вече си научил добре всички 
имена и особености на 
есетрите? Хайде провери. 
Готов ли си?

ХОРИЗОНТАЛНО:

1. Най-голямата есетра
2. Пъстрата есетра
3. Най-малката есетра
4. Есетра, която се смята 
за изчезнала
5. Връстник на есетрите

11
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Ние есетрите, също както и хората, не се раждаме веднага големи. Всъщност рибите не раждат 
малките си, а изхвърлят във водата голямо количество яйца, наречено хайвер. Обикновено 
моите родители – есетрите, хвърлят стотици хиляди хайверени яйца. От хайверните яйца се 
излюпват личинки - много малки и не съвсем развити рибки.  Едва когато личинките пораснат, 
те се превръщат в малки рибки. Представяш ли си колко братя и сестри имам?

Нашите родители хвърлят хайвера въру каменисто дъно на река Дунав, а след това повечето 
малки, с изключение на чигите, отплуваме към морето, където живеем през повечето време. 
Излюпил съм се в река Дунав, след това преплувах реката, преминавайки през други страни - 
Румъния и Украйна, и накрая стигнах до Черно море. Тук, в морето, ще живея, докато не порасна 
и отплувам заедно с други есетри до мястото, където съм се излюпил, за да дам живот на нови 
есетри.

Хайвер           Личинка   Малка рибка                       Пораснала есетра

УРОК 2
Живот и пътешествие на есетрата
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Поздравления, твоята есетра стигна до морето! Ти завърши 
втория етап от подготовката на младия есетров рейнджър и 
спечели втората си награда. 
Моля за следващия урок да подготвиш малка домашна работа. 
Дунавският район е добре позната рибарска територия. Разкажи 
ни история за рибарите от твоето семейство. За това разпитай 
татко, мама, дядо, баба или някой друг, когото познаваш, за 
есетрите - дали някой е попадал на тези риби в реката и какъв 
е бил размерът им. Може би с тях ще можеш да посетиш музея 
в Тутракан или природен парк ‘Персина’ в Белене, където ще 
научиш повече за есетрите в река Дунав.

25

Пътешествие на есетрата
Е, ти знаеш, че дунавската есетра 
трябва да измине повече от 
хиляда километра от родното си 
място в долн то течение на река 
Дунав до Черно море. Обаче това 
пътуване е съпроводено с много 
препятствия и опасности, които 
застрашават нашата есетра, но 
понякога има и помощници в това 
пътуване. Помогни на есетрите 
да преодолеят пътя до морето 
и проверете какво помага или 
пречи на малките рибки.

34
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Хищна
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Течения
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мрежа

27

22

Замърсяване

Дребна 
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19
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Рибари с моруна, 
Aрхив на Музея на дунавския риболов и лодкостроене 
Тутракан

Ти знаеш, че дунавската есетрата трябва да измине повече от хиляда километра от родната 
река до Черно море. Обаче това пътуване е съпроводено от много препятствия и опасности, 
които застрашават нашите есетри.
 
Още преди стотици години дунавските води са били пълни с различни риби. Истинско бижу 
сред тях са били есетрите. Имало е много есетри в реката, а за сръчните рибари и техните 
семейства е бил голям успех улова на вековна моруна с хайвер. Крайдунавските райони са били 
истинска «есетрова» земя. Реката  е изхранвала местните семейства, а хората си мислели, че 
винаги ще бъде така. За съжаление сега броят на есетрите е намалял значително и за рибарите 
е наложително да търсят нов начин за препитание.

Природен парк “Персина” в гр. Белене, разположен на река Дунав, разполага с интерактивен 
посетителски център със снимки на местни рибари от миналото, реалистични макети не само на 
есетрите, но и на други риби и птици, характерни за дунавския регион. Също така, организира 
събития за ученици в подкрепа на опазването на дунавските есетри.

В Тутракан може да бъде посетено естествено обособилото се рибарско селище, което и до 
днес е съхранило автентичния вид на рибарските къщи от миналия век, както и  етнографския 
музей - Дунавски риболов и лодкострене, в който могат да се проследят старите риболовните 
традиции..

Есетрите в историята на Крайдунавския регион

УРОК 3
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Много се радвам, че  ние с теб научихме малко повече за 
риболовните традиции в крайдунавските райони. Между 
другото, подготви ли домашното си? Разпита ли  близките 
си за есетрова историята от вашето семейство? Сега ми я 
разкажи. Може да нарисуваш или напишеш малко разказче. И 
накрая покажи работата на учителя и съучениците си. Твоите 
приятели също ще имат какво да споделят. 
Така приключи третият етап от нашето пътуване. 
Не забравяй за стикера си.

33
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За съжаление през последните десетилетия животът на есетрите се е променил. Хората са 
построили язовирни стени на река Дунав, унищожавайки много от местообитанията на есетрите, 
замърсяват реката, улавят малките рибки, така че те никога няма да станат възрастни и няма да 
имат свои деца. Поради тези причини сме останали много малко есетрови риби в реката, а 
атлантическата есетра и шипът напълно са изчезнали от водите на Дунав в България. Днес ще 
ви разкажа как може да ни защитите.

Различните животни и растения, сред които и есетровите риби, са описани в Червената книга 
на Република България. В нея се обяснява различната степен, в която те се срещат в природата 
- едни повече, а други - по-малко. Спрямо разпространението и състоянието им в природата 
животните и растенията попадат в една от дадените категории.

ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ ИМАТ РАЗЛИЧЕН СТАТУС:

МОРУНА — критично застрашена; ПЪСТРУГА — критично застрашена; 
ЧИГА — застрашена; ШИП — изчезнал; 
РУСКА ЕСЕТРА — критично застрашена; АТЛАНТИЧЕСКА ЕСЕТРА — изчезнала

1 Висок риск от изчезване

2  С недостатъчно информация за броя на видовете в дивата 
природа

3  Неизследвани от биолозите

4  Тях вече ги няма 

5  Все ще незначително засегнати от негативни влияния

6  Могат да станат застрашени 

7  Почти изчезнали са в дивата природа, но все още могат да 
се срещнат, например в зоопарка 

8  Рядко се срещат в природата 

Заедно с учителя  и съучениците си пробвай да свържеш съответните категории помежду им:

ИЗЧЕЗНАЛИ

КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕНИ

ЗАСТРАШЕНИ

УЯЗВИМИ

ПОЧТИ ЗАСТРАШЕНИ

СЛАБО ЗАСЕГНАТИ

С НЕДОСТАТЪЧНО ДАННИ

НЕОЦЕНЯВАНИ

А

Б 

В

Г

Д

Е

Ж

З

УРОК 4
Опазване на есетрите
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1. В България  уловът  на есетри е строго забранен. Нарушителите на тази забрана са заплашени 
от голяма глоба и дори от лишаване от свобода.
2. Напишете текст за есетрите и го прочетете на близките си. Започнете така: ‘‘Есетрите трябва 
да бъдат защитени, защото ...“
3. Включете се в дейност, която информира повече хора как да опазват есетрите.
4. Готов ли си да напишеш как ти самият можеш да помогнеш на есетрите? 

Как мога да помогна за спасяването на есетрите?

Моруна

Пъструга

Чига

44
Поздравления, сега ти знаеш най-важното за есетрите. Можеш да 
добавиш още един стикер за знания в колекцията си. За следващия урок 
си приготви много флумастери, моливи, пластелин и други материали, 
защото ще направим специален плакат.

До скоро!
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Сега вече си готов за нашата последна задача и чакам твоята история за живота и опазването 
на есетрите. Заедно с учителя, намери твоя отбор и започни да твориш. Ще намериш 
схема за това как да направиш движеща се хартиена риба-есетра. Може също да залепиш 
тези есетрички на вашия плакат.

Есетрите са древни риби от епохата 
на динозаврите. В България са се 
срещали 6 вида есетри – моруна, 
пъструга, чига, шип, руска есетра 
и атлантическа есетра. Шипът и 
атлантическата есетра вече се считат 
за изчезнали видове.

Есетрите живеят до 100 години 
и могат да мигрират от солена в 
прясна вода и обратно. Те се раждат 
от малко хайверено яйце, а някои 
от тях порастват до размера на 
автобус.

Крайдунавските райони имат много 
дълбоки традиции в риболова и 
лодкостроенето. За съжаление днес 
есетрите са на ръба на оцеляването, 
така че уловът им е забранен.

Днес имаме важен ден, защото нашето пътуване достигна до своя край. 
Проучихме:

Есетровите риби трябва да 
бъдат защитени, за да ги спасим 
от изчезване. В България те са 
включени в Червената книга. 
Разкажете за проблемите на 
есетрите на вашето семейство и 
приятели, присъединете се към 
опазването на тези невероятни 
риби.

1 2
3 4

Шип

Руска есетра

Атлантическа есетра

УРОК 5 
Правим плакат и обобщаваме резултатите от конкурса
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Лепило
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Правим плакат и обобщаваме резултатите от конкурса
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Поздравления,
Ти се справи с всички задачи, затова ще получиш и последния стикер 
за знания за твоята колекция.

Сега си истински есетров рейнджър!
Благодаря, че се съгласи да пазиш мен и моето семейство! Благодарение 
на твоите усилия и старанието на твоите приятели, все някога есетровите риби в Дунав 
отново ще бъдат много. 

Брошурата е подготвена в рамките на проект «Живот на дунавските есетри» (LIFE15 GIE/AT/001004). 
Разпространява се безплатно. © WWF, 2020

ЕСЕТРОВ

55
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