
НАСОКИ ЗА БОРАВЕНЕ
С ЕСЕТРОВИ РИБИ, 

ОБЕКТ НА 
БРАКОНИЕРСТВО

При установяване на есетра, закачена на 
кърмаци, често се налага рибата да се извади 
в лодката, за да се освободи от куките, да се 
измери и да се прецени общото й състояние. 
Когато рибата е много голяма е по-добре да не 
се вкарва в лодката, а да се върже плътно 
отстрани, без да се вади от водата, като се 
върже по правилния начин, посочен по– 
долу, като главното връзване е в основата на 
опашка-та и една сравнително хлабава 
прикрепяща примка, която е зад гръдните 
перки. Ако рибата е до 20-30 кг правилният 
начини за повдигане и/или преместване е 
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чрез здраво хващане в основата на опаш-ката 
и придържане в областта зад гръдните перки.

ПРАВИЛНО, 
ПОВДИГАНЕ 

НА ЕСЕТРОВИТЕ 
РИБИ

Ако се налага много едра риба да се повдигне, за да се 
пре-мести или да се прехвърли през борда, е най добре да се 
из-ползва платнище. Ако няма под ръка такова, може да се 
изпол-зва дебело въже, което да се прекара под рибата, зад 
двете гръдни перки и вдигането да се извърши, като се 
придържа корема и едновременно се вдига и опашката, 
вързана по пра-вилния посочен по-горе начин.
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НЕПРАВИЛНО, 
ВЪРЗВАНЕ НЯМА 

ДА ОЦЕЛЕЕ!

Въжето е прекарано през хрилете, рибата ще умре ня-колко дни 
след като е пусната. Хрилете на есетрите са много чувствителни 
и при нараняване много бързо се инфектират, особено в 
сладката вода на Дунава.

Рибата е вързана в основата на опаш-ката с примка от дебело 
въже, няма опасност да се изхлузи, опашката на есетрите е с 
особена твърда структура, която не позволява примката да се 
изплъзне, като при повечето риби.

ПРАВИЛНО,
ВЪРЗВАНЕ 

НА ЕСЕТРОВИТЕ 
РИБИ
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БЕЗОПАСНО
ЗАДЪРЖАНЕ

НА РИБАТА
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

Когато рибата е обект на противозаконно 
деяние, често е необходимо да бъде 
задържана за по-дълго време, до 
прик-лючване на процесуално-следствените, 
ветеринарни или други свързани със 
състоянието на рибата действия. В тези 
слу-чаи е необходимо есетровата риба да бъде 
държана във водата. Това става единствено 
чрез връзване с въже в основа-та на опашката, 
в никакъв случай през хрилете или устата, 
като въжето трябва да е достатъчно дълго, за 
да може риба-та да „легне“ на дъното, но не 
прекалено дълго за да се заплете в околните 
клони, камъни или дънери. Вързана по този 
начин рибата може да издържи часове без 
опасност от допълнителен стрес. Така също 
може да бъде изтеглена по-лесно и безопасно 
при необходимост, тъй като основния 
„двигател“ на есетровите риби е специално 
устроената опашка.



Измерване на пълна дължина на рибата от върха на 
муцуната до върха на горната част на опашката

При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:
Моб. тел. 0887796187 — Стоян Михов
Моб. тел. 0893393813 — Борислава Маргаритова

страница 4

Измерване най-голяма обиколка на тялото -
обикновено това е в средата на тялото.

ПРАВИЛНО
ИЗМЕРВАНЕ

НА ЕСЕТРОВА РИБА

Директното претегляне на риби над 20-30 кг 
е много трудно в полеви условия и опасно за 
рибата, затова се препоръчва само измерване 
на дължина и обиколка на тялото на рибата, 
като от тези две стойности с формула може да 
се изчисли достатъчно точно теглото на 
рибата.  

С метална ролетка при едри есетри не е възможно да се 
извърши директно измерване, особено на обиколката. 
Най-удобния и бърз прак-тически начин е чрез използване на 
достатъчно дълго  (3-4 м) въже. Първо се измерва с въжето 
обиколката на тялото, връзва се възел на съответната дължина, 
след това се измерва дължината на тялото и се връзва втори 
възел на съответната дължина.  Въжето се оставя настрана и 
при по-спокойно време се измерват с ролетка, метър и т.н. 
дължините на въжето от началото му до съответния възел.
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ПРАВИЛНО
ЗАСНЕМАНЕ

НА ЕСЕТРОВА РИБА

На есетрата, обект на противозаконно деяние, 
е необходимо да бъдат направени качествени 
снимки, които да позволяват определянето на 
вида и да показват евентуални външни 
увреждания на рибата. Два вида снимки са 
необходими за определянето на един от 
шестте вида есетри, които се срещат в Дунав и 
техните хибриди—странична на тялото и на 
долната част на главата

Долната част на главата, 
да се вижда формата на 
устата и разположението 
на мустаците

Да се виждат и да могат да се преброят 
всички странични плочки на тялото

ГЛАВАТА
ОТДОЛУ

СТРАНИЧНО 
ЦЯЛОТО ТЯЛО

да се вижда 
главата и 
формата на 
муцуната
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Настоящият информационен материал е създаден в рамките на проекта „Трайна защита на 

есетрите по долното течение на Дунав чрез предотвратяване и противодействие на 

бракониерството и нелегалната търговия с диви животни“ (кратко име: „ЖИВОТ ЗА 

ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ“) , подкрепен от програмата LIFE на ЕС. Проектът се изпълнява от WWF 

в Австрия, България, Румъния, Сърбия и Украйна, съвместно с биосферен резерват „Дунавска 

делта“ в Румъния и с Института за изследвания на животни от зоологически градини и диви 

животни „Лайбниц“, Германия. 
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